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 فتاوى احلرَمني 

 بَِرجِف ندوِة املَني

 (ه1317)

 إمام أهل السنّة واجلامعة واملسلمني لشيخ اإلسالم

  املاُتريدي احلنفي اإلمام أمحد رضا خان  
 ه(13٤٠)ت

 
 

  واعتناء قيقتح

 حممود اهلاشمي  كاشفحممد الشيخ 
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 اإلسالمّية العقيدةاملوضوع: 

 فتاوى احلرَمني بَِرجِف ندوِة املَني  : ناوالعن

  اإلمام أمحد رضا خان  : التأليف

 حممود اهلاشمي  كاشفحممد الشيخ يق: التحق

 صفحة 2٠8عدد الصفحات: 

 2٤×  18قياس الصفحة: 

يمنع طبع كراتيش،  "دار أهل السنّةل"ة ع احلقوق حمفوظمجي

رق الطبع والتصوير والنقل منه بكّل ط   هذا الكتاب أو جزء  

سخ والتسجيل امليكانيكي أو اإللكرتوين أو والرتمجة، والن  

 .الّدارمن خطي  بإذن   ويب إّل احلاس  

: ahoo.comdar_sunnah@y 

  0092-345-8090612 
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َصلُّوَن َعََل الن بِ :  الكريم يف شأن حبيبه قال اهلل   ي  ﴿إِن  اهللَ َوَماَلِئَكَته  ي 

َا َيا لِياما  َأُّيُّ وا َتس  ِذيَن آَمن وا َصلُّوا َعَلي ِه َوَسل م   [.٥٦]األحزاب:  ﴾ال 

 

 

 عىل خري الربّية ضوّيةالّصالة الرّ 

 

 وَ  ِي م  األ   عَل النّبي    اهلل  صَّل 
 معليه وسل   َّل اهلل  ه َص آلِ

 .(1)اهلل رسوَل  الماا عليَك ياَس صالةا و  

                                                 

هذه يف سفرته الثانية إىل  اهلل  ( استخرج اإلمام أمحد رضا صيغة الّصالة عَل سّيدنا رسول1)

صلوات اهلل عَل -َدي سّيدنا احلبيب األعظم املدينة املنّورة الطّيبة املرّشفة، وحرض بني ي

ل الليل، ثّم كّرر احلضور االصيغة املباركة طوفصَّل عليه هبذه  -ماألكرم وتسليامته عَل املعظ  

بدون حجاب شّباكه املبارك يف اليقظة،   ةؤيرترّشف بالليلة الثانية مثَل األوىل، ف عنده 

ّميت  هذه الصيغة  ."الربّية خري عَلالصالة الرضوّية " :فس 
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 اإلهداء

، الذين أفنَوا أعامَرهم يف خدمة ة البيضاءة من أساطني امللّ إىل العلامء األجلّ 

ن القرآن والسنّة، وبياهنا اإلسالم واملسلمني، ل سّيام يف التفّقه لستخراج األحكام م

 وتفهيمها بأساليب دقيقة  قدياما وحديثاا.

وباألخّص منهم: األئّمة  املجتهدون األربعة، ل سّيام اإلمام األعظم أبو حنيفة 

م تتلمذوا عند  رام، والذين ه 
م قادة  األّمة بعد الّصحابة الكِ النعامن، وتالمذهتم الذين ه 

 بعيهم.أو عند تا أصحاب رسول اهلل 

م عَل العقيدة  هم: الّسادة  املات ردّية  واألشاعرة الكِرام، الذين ه  وباألخّص أتباع 

نّة النبوّية الرّشيفة، البعيدة عن  نّية، الثابتة بالقرآن الكريم والس  ليمة الس  الّصحيحة الس 

د. ف والتشدُّ  التطرُّ

نعام، املرجع يعة والطريقة، مولنا املسيّدي وسندي، جامع الرّش وباألخص: 

مة املفتي الشيخ العاّل  ،"رّشيعةالتاج "ـب امللق ب مفتي الِديار اهلندية، ه،عرصق عليه يف املتف  

 ابن الشيخ ،(م2٠/7/2٠18-ه1٤39 ذي القعدة ٦)ت األزهري خان   أخرت رضا

 ،  .خان   أمحد رضا ابن اإلمام ،رضا خان   امدالشيخ ح حّجة اإلسالم ابنإبراهيم رضا خان 

مجيع أساتذيت ومشاخيي وأبَوي وأهيل وأصدقائي الكِرام، الذين بربكة إىل و

فريض اهلل  تعاىل عنهم أمجعني وعنّا دعاِئهم نِلت  رشَف خدمة بعض العلم الرّشيف، 

 يفالرّش دم العلم َويخ  هبم، وجزاهم اهلل تعاىل عنّا كل  خري!.

 فر لهغ   حممود اهلاشمي كاشفحممد    

  م2٠19/ ٠٤/ ٠٤ - ه1٤٤٠ رجب املرجب 27                                           
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 تنبيه وبيان

األنبياء  لق وسّيدهلل رّب العاملني، والّصالة والّسالم عَل أرشف الَ  احلمد

 وبعد: ،واملرَسلني، وعَل آله وصحبه أمجعني، وَمن تبعهم بإحسان  إىل يوم الّدين

بخدمة بعض الكتب الِدينية الرّشعية اإلسالمية إلفادة  بأن نقومَ  لقد أكرمنا ربُّنا 

سياّم كتب علامء اهلند، ول سياّم مؤل فات شيخ اإلسالم واملسلني، إمام  إخوتنا يف اإلسالم، ل

د األّمة، اإلمام أمحد رضا خان  عليه  رمحة الّرمحن. أهل السنّة واجلامعة، جمد 

فتاوى " (ه1317)سّمى باسم تارخيي أّما هذا الكتاب الذي بني أيديكم، امل

فساد أفكار واعتقادات  ، يف بيانلإلمام أمحد رضا خان   "احلرَمني بَِرجِف ندوِة املنَي

 استعامر اإلنكليز يف اهلند. أّيام ،حركة الندوة

 ه فيام ييل:فتفصيل   كتاب،ال اأّما ما ق منا به يف خدمة هذ

لل يف به الز  َل طلبة العلم، وجينّ ه عسهل قراءت  تعَل نحو ل هوصنص ضبط   )1)

عَل الوجه  سهل قراءتهتل ؛ةبويفهم املراد، كام ضبطنا اآليات القرآنية واألحاديث النّ 

 فيها. حيح دون حلن  الّص 

 ة.يفة من مصادرها األصليّ بوية الرّش سياّم األحاديث النّ  ل ،صوصختريج النّ  )2)

 .ممن املخطوط واملطبوع القدي نّص المقابلة  )3)

 ؛يندهم يف خدمة الدّ وهعَل ج   ، ليقف القارئ  والكتبجم األعالم اتر )٤)

 ليكونوا قدوةا هلم، فيحذو حذَوهم وينسجوا عَل منواهلم.
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 اهلل تعاىل عَل سّيدنا عَل اهلل، وصَّل  إّل  نالول توكُّ  ،باهلل إّل  ناوما توفيق

، واحلمد هلل هن والومَ وعَل آله وصحبه  ،ومولنا احلبيب األعظم حممد رسول اهلل

 .رّب العاملني!

 الرّشيفدم العلم يوَ خ    

 فر لهغ   حممد كاشف حممود اهلاشمي       
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 وييل  الَبَ  اإلمام أمحد رضا خان  ترمجة 

 هأرست  

ُ  ه كانت من األأرست   أجداده إىل اهلند يف عرص املاول  ونال  غفاا،  انقل  عض

رى تبلى يف أوالده إىل اآل،  واسقمّر القوظف يضات وق  ض   وملك    منصبًا من احلكومة

  ُ لرياضة واملجاهدة أجداده عن وظيفة احلكومة إىل ا إىل عدة أعلاب حّقى رغب عض

من منحى  لت األرسة  ه  وحتوّ ئيف أعنا ةً ه سنّ صبح صنيض  كر وكثرة الضبادة  وأوالذ  

 األمراء واألثرياء إىل منهج الزّهاد والفلراء.

( كا، من كبار الضلامء ه1282/ه1224) ه الشيخ رضا عيل خا،  جد  

من  لمذ عليه كثير قت  يلوم عاإلغفقاء  واإلرشاد  والقصنيف  والقدريس  والصاحلني

( ه1297/ه1246) خا،   وا عليه كثيًا. وأعوه الشيخ نلي عيل  وأثن  "عرييل"أه  

ح يف الكالم األوض  " :أيضًا كا، عاملًا شهيًا صاحب غفقاوى وتصانيف جليلة  منها

 يف نحو مخسمئة صفحة. "سورة أمل نرشحتفسي 

 والدته

ف املصاد   ه1272ال سنة من شوّ  اإلمام أمحد رضا عبلدة عرييل يف الضارشلد و  

ه وأعوه  ودرس صاحلة  رّعاه جد   دينية  وعيئة   م  ونشأ يف أرسة  18٥6/يونيو سنة 14

  ُ ج عليه ه من أعيه  وخترّ دراسق   ثّم أتم    كير عرزا غالم قاد  الكقب االعقدائية من امل   عض

  غفكا، وه اإلغفقاء  ض إليه أعج غفوّ وعضدما خترّ   ه1286م سنة / من شضبا، املضظّ 14يف 
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حّقى قال له الشيخ عضد   يكقب ويضرض غفقاواه عىل أعيه للقصويب واإلصالح

ه اسقمّر يف صنيضه حّقى تويّف أعوه  وخالل ال حتقاج اآل، إىل الضرض  لكنّ  :سنوات

من اهليئة وهو رشح ملّخص اجلاميني عىل  درس كقاعاً  .قيامه عاإلغفقاء  والقصنيف

 .(ه1٣٠٣فوري )مأيت الرام  الشيخ عبد الضيل اهلي

 ره يف العلومتبح  

كثي من الفنو، عدراسقه ومطالضقه  عىل أخذ من أعيه الضلوم املقداولة  وحص 

رب وامللاعلة  واللوغارثامت  واألكر  ندسة  واجلعدو، أسقاذ  غفحذق يف احلساب  واهل  

ث املسطح  والزيج  ثل  ث الكروي  واملفر  والقكسي  واملناظر واملرايا  وعلم املثل  واجل  

عىل  أقوى شاهد   غفنّ  فاته يف كّ  ة. ومصن  حوها مع نبوغه يف الضلوم الدينية واألدعيّ نو

 ع  إجياده كثيًا من اللواعد واملبادئ يف خمقلف الفنو،.  رهتبح  

  اعقكر عرش قواعد ملضرغفة جهة اللبلة من أّي 
 
قواعدنا  :من األرض  وقال جزء

عمرأى من الضيو، عضد  ت الكضبة  لقجلّ  لو أزيلت احلجب   ة حّقىيف غاية الصحّ 

مة ه الضاّل تلميذ   ديد من هذه األصول  وقد نل  تلك اللواعد  االسقخراج الّس 

 ."توضيح القوقيت"هاري يف كقاعه ين أمحد الب  الدّ  ظفر

شة  ده  م   عديضة  واعقكارات   أمحد رضا من إغفادات   لإلمام وال خيلو كقابر 

  ا الفله والكالم والضلوم الدينيةمسقليمة مل يسبق إليها  أمّ  لة  وحلول  مشك وإيرادات  

 واألصدقاء. ه اآلغفاق  واعرتف عه األعداء  ه غفيها  وعلغ صيق  غفلد اشقهر نبوغ  
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 مذهبه وطريقه

عىل يد  حنفي املذهب  قادري الطريلة عايع  كا، من أه  السنّة واجلامعة  

يف السالس   واخلالغفة   منه اإلجازة   ونال    ه1294نة وي سر  ه  سول املار  رّ الالشيخ آل 

ه من تالمذة الشيخ عبد الضزيز شيخ  وكا،   احلديث وغيه أيضاً  كّلها  وإجازة  

ة  وكا، ليّ وغيها من القصانيف الض   "عرشية احتفة االثن"ث الدهلوي صاحب املحد  

      باع للرسول الكريم تّ اال ّمة  راسخ  ف األاالعقصام عالكقاب والسنّة  وسل   شديد  

اإلجالل  ب عالغ  احل   قوي     كا،ةحاعة واألئمّ وللّص  -الة والقسليمعليه أغفض  الّص -

ين يف الد   ض حلرضاهتم  غفام كا، يبيح املداهنة  تقضرّ  وإهانة   إساءة   هلم  يثيه غضبًا ك   

 حلّق املبني.أ، يرتدعوا عن األعاطي  ويرجضوا إىل ا مع املبطلني  إاّل  واملساملة  

 جهاده بالقلم

ة  يوعنديّ ك  والراغفضة  واللاديانية  والوهاعية  والد  رّد عىل النصارى  واهلناد  

إّ، كثيًا  :حّقى قال الضلامء  عليها رد   ام ظهرت عدعةر ة وغيها  وكلّ يارش  وية  والن  د  والن  

لم اإلمام أمحد رضا. وكذا من ق من املبطلني كا، يمقنع من إعال، عدعقه زمنًا طوياًل خماغفةً 

  ر  ومنك   اإلنكار عىل كّ  حرام   كا، شديد  
 
ه يظهر يف املجقمع اإلسالمي  وتصانيف   وسوء

 رات القي راجت يف عرصه أو ظهرت قب  زمانه.ع واملنك  ق عالرّد عىل البد  غفّ تزخر وتقد

ء اغفرتواالجلأوا إىل البهت  ودلي    ة  نوا من الرّد عليه عحجّ واملبقدعة ملا مل يقمكّ 

احلني أو للبورهم  جود للّص الس   بيحاجللي   وي   عالرّب  سول  ي الرّ إّنه يسو  غفلالوا: 

 لينخدع   "ةيّ و  يل  الرب   "السنّة عـ إصالحية  وأسموا أه    ويقصّدى للرّد عىل كّ  حركة  

جديدة. واحلّق أّ،  أّ، هذه غفرقةر األحوال والظروف  ويظّن  يضرف حليلة   ن الم  
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ين ة الدّ ن عضدهم من أئمّ والقاعضو، وم   ىض عليه الصحاعة   م  أمحد رضا مل يضد  عاّم  اإلمام  

رب  ومل خيرجق   شضي  لكن املبطلني  ين احلنيف واملذهب احلنفي قدر  عن الدّ  يد ش 

عىل كذب  شاهد   فات اإلمام أمحد رضا أكرب  خقالق  ومصن  عاإلغفك واال يلوذو،

من   نزاهقه من يميع االغفرتاءات وحظي عكثي  عىل ضها وقف  ن راج  دعاياهتم  وم  

 إغفادات وإغفاضات  وعحوث رائضات  وعلوم رائلات.

 ني  وأخذوا منه أسانيد  ني الرشيف  عرصه من احلرم   وقد أثنى عليه علامء  

الفاض  "األحاديث  وقد يمع الربوغفيسور مسضود أمحد كثيًا من كلامهتم يف كقاعه 

 ."حلجازا لامء  ه عاالربيلوي كام ير

 فاتهذكر بعض مصن  

ُ  قد كقب يف نيف ومخسني غفنّ و ه ممن سبل   مل يكقب أحدر "رباء: اخل   ًا وقال عض

وىل يف ط   وكبي  وله يدر  فاته ألفًا  ما عني صاي  علات مؤل   "يف مخسة وثالثني غفنّاً  إاّل 

عىل كقاعه  يمق  باين قليلة  وقد عسطت ذلك يف ملدّ اإلجياز  ويمع املضاين الكثية يف م  

واهد من نفس الكقاب  غفرسائله اللصية مع إيراد الّش  "املمقار عىل رّد املحقار جدّ "

يف ما عني أيدهيم من  يف البحث والكشف  كام سيى اللّراء   عالية   أيضًا ذات مكانة  

ُ   وهنا أعد    كقاعه  تصانيفه ليضرف الناظرو، مناحي خدماته ومآثر حياته: عض

 )وطباعةر  داً ي عرش جمل  يف اثن   "ضطايا النبوية يف الفقاوى الرضويةال" (1)

  د يقجاوز مخسمئة صفحة كبية  ويلارب ألف صفحةجملّ    ك   جمل دًا( ٣٠ـع ةحديث

الصمصام " (٣) جمل دات  7امي  العن عاعدين الّش  "املحقار املمقار عىل ردّ  جدّ " (2)

يف  "يفر كردار آريهك  " (4)  لرّد عىل النصارىيف ا "ك يف آية علوم األرحامعىل مشك  
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  ةيف الرّد عىل اللادياني "ابوء والضلاب عىل املسيح الكذّ الس  " (٥)  كالرّد عىل اهلناد  

از راجل" (7)  "رتد علاديا،ا، عىل م  هر الديّ ق  "يف الرّد عليه عاسم  ةً وأصدر جملّ  (6)

ة الطاعنة يف أذا، األدلّ " (9)  "ضةغف  رّد الر  " (8)  "رتد اللادياينالدياين عىل امل  

  "جف ندوة املنيني عر  غفقاوى احلرم  " (1٠)يف الرّد عىل الشيضة   "العنةامل  

الم  لألنبياء عليهم الّس  اتبيّ ا  يف إثبات علم امل "يبيةة الا  ة عاملادّ ولة املكيّ الد  " (11)

 إكامل الطاّمة عىل رشك  " (1٣)  "ةولة املكيّ الد   ة ملحّب كيّ الفيوضات املل  " (12)

ّوي عاألمور الضامّ  م غفيها   قدّ "جود القحيةة يف حتريم س  عدة الزكيّ الز  " (14)  "ةس 

من  ومئة ومخسني نّصًا من كقب الفله عىل حرمة سجود القضظيم ألحد    أرعضني حديثاً 

خلروج جا روج الن  م  " (16)  "ساء عن اللبورور يف هني الن    الن  يم  " (1٥)لق  اخل  

األحباب يف  اعقلاد  " (18)  "وتامل عوة أمام  وت لنهي الد  جيّل الص  " (17)  "ساءالن  

تلبي   حكم ني يفمني الض  " (19)  "اجلمي  واملصطفى واآلل واألصحاب

رائضة يف علم  وحتليلات   حوث نادرة  إىل نفس املسألة يشقم  عىل ع     إضاغفةً "نياإلهبام  

 ."وات يف عيا، سامع األمواتحياة امل" (2٠)احلديث  

أنيلة عىل كقب القفسي واحلديث والفله  جليلة  وتضليلات   وله حواش  

ُ  والسية وغيها من الضلوم والفنو،  متقاز حواشيه عأهّن  خاطره  وما كا، يفرغ  ا غفي

م عىل كقاب  يمضوا حوهل   حاشية   الذين إذ أرادوا كقاعة    نيلكقاعقها كايه من املحش  

 ،  حّقى تقكو    ئر من كقب ورشوح وحواش  وأخذوا منها ونللوا عنها ما أحّبواذخا

أمحد رضا إذا طالع  ع  كا، اإلمام -هناغفع  له قدر   وهذا أيضًا عم ر -ضخمة  حاشيةر 

حتقاج إىل زيادة  اًل من صاحب الكقاب  أو مسألةً ل  كقاعًا ورأى مبحثًا عويصًا  أو ز  
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سية اًل ي  هناك يم   كقب    م  الواألق اخقلفت غفيه األغفكار  وضضًا الكشف واإليضاح  أو م  

 ج  وهذا غفض ر  احلّق األعل  ل   ويقجىّل ل   وتنكشف الض  لد  ويندغفع الز  هبا الض   تنحّ  

 ن كقب احلوايش واشقهر هبا.م   حيظى عه ك    ال

 عرهش  

شضر  ،  وله ديوا  رديةوة واألة والفارسيّ أيضًا عالضرعيّ  وكا، الشيخ يلرض الشضر  

مها  وكقبوا ني عه أدعاء اهلند وعاكسقا، وشضراء  ع    "حدائق عخشش"ين يسّمى د  يف جملّ 

عليه -ه ومدح رسول    حيقوي عىل محد اهلل تضاىل  ه كثيًا من عحوث وملاالتحول  

 ومثالب أعداءه  يزدا، شضره عضواطف احلّب     ومناقب أوليائه-الصالة والقسليم

 ضني حبًّا وغرامًا وإكرمًا وإعظامًا.مين واملسقويمأل قلوب املنشد  واإلجالل هلل ولرسوله  

نوقد كا، شضر   د أغفاض  األزهر ي عه أحه الضريب منثورًا يف الكقب حّقى ع 

خالل زيارته عاكسقا،   حيم املحفوظالرّ  م حممد أمحد عبدوهو األسقاذ حاز    يفالرّش 

لق حب املضارف واملآثر واخل  صا  عمساعدة غفضيلة الشيخ عبد احلكيم رشف اللادري

يايل  حّقى يمع عددًا كثيًا منه نحوه ثامين مئة ّبًا وغرامًا وسهر الل  عه ح   النبي   غفشاف  

يف  وأمانة   دقة   م له  وذكر املراجع واخقار ك   عليه وقدّ  له وعّلق  أو أكثر  وحلّ  عيت  

 "سة حتليلات رضاس  مؤ"ني من قب  سنق   األخذ واجلمع  وقد انقرشت هذه املجموعة  

 ."فرا،عساتني الا  "ها ساّم عكراتيش عاكسقا،  

م ف األسقاذ  ثّم صنّ  د رضا والدراسات محسية اإلمام أ كقاعًا حول   حاز 

 د أمحد رضا خا،  اإلمام األكرب املجد  "وساّمه   الرضوية اجلارية يف اجلامضات الضرعية
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الكرام  سة  تنفع اللّراء  من تلك املؤس   أيضاً  وقد انقرش هذا الكقاب    " الضريبوالضامل  

 هام نفضًا كثيًا.مراجضق  

 وفاته

حياته  عجز الباحثو، عن اإلحاطة عجوانب  طيلة   ة  واألمّ  والضلوم   ين  قد خدم الدّ 

فني يف اجلامضات من املثلّ  ه وجالئ  إغفاداته  وال يزال طبلةر ر حتليلات  ه  ونواد  خدمات  

حياته ومآثره وصنائضه  حول   حوثًا ودراسات  ية تكقب ع  د الكبه  يات واملضالّ والك  

/ من 2٥ه األعىل يف رة إىل جوار رع  وخدماته  وانقل  الشيخ عضد قيامه عقلك األعامل الباه  

 م يوم اجلمضة املبارك.1921/ أكقوعر سنة 28ف املصاد   ه1٣4٠ر سنة صفر املظفّ 

قوّّف املاللادري ) خا،   شيخ حامد رضاسالم الاإل حّجة ه األكربفه نجل  خلّ 

املفقي "ـاملضروف ع  طفى رضا اللادريه األصار الشيخ مصنجل   ( ثمّ ه1٣62

ين والضلم والليام أعيهام يف خدمة الدّ  احقذيا حذو    (ه14٠2قوّّف امل) "األعظم

 .رمحهام اهلل تضاىل  عاإلغفقاء واإلرشاد  والذّب عن األّمة املسلمة

 حممد أمحد املصباحي /كقبه                           

 ورئيس اجلامضة األرشغفية مباركفور  ضو املجمع اإلسالميع        

 اهلند -أتراعرديش -مديرية أعظم جره    

 م1999/أغسطس سنة 21 - ه142٠ادى األوىل سنة /يم  8       
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 تقديم

 البغدادي الدكتور أنوار أمحد خان  

فخرة م  رزقنا ب، والعقل واإليامن نا نعمة  الذي وهب   اهلل الغفور الّرمحان، احلمد

داهنة الشّك والم  وجنّب نا فتنة  ، زم واإليقاننا من أهل الع  وجعل   ،واإلحسان العزّ 

، وعىل آله ل واإلكرامعىل سّيد األنبياء صاحب الفض مم الوالّس  الةم والّص ، امواالّت 

 :وبعد،  ف واإلنعامذوي الّش وأصحابه 

ني يف  ني الَش احلرم   ا علامءم جتمع تلك الفتاوى التي أصدرْت فهذه رسالة بديعة 

مة ة، العاّل أهل السنّ إمام هود ة، وذلك بجم لرق الباطدوة الداهنة مع الف  النّ  بحّق 

 أمحد رضا خانْ دنا الشيخ ، سيّ الفنونار للعلوم والبحر الزّخ د، جو  السند األ ،األجّل 

 .هر اهلل تعاىل مرقد  نوّ  ،القادري

د بأمور سيّ  ين، ومل هيتمّ بالد   بال  مل يم ن م  رّد  يفمة للفتاوى جمموعة قيّ  هيف

 احلَق  بأنّ  ا  يف جمال اليقني، ظنّ  مذهب   مني، وذهب كل  الّس وفاختلط بالغث  ،لنيالرس  

ندوة جملس "ن، أعني تكن هلا شأمل أم  عىل احلّق كانت  اء  رق، سومجيع الف   مع

ة ة والرافضيّ كالقاديانيّ  ،رق الباطلةن الف  داه  تم  عن حركة   هي عبارة  الذي  ،"العلامء

جدي، اب النَ عبد الوهّ  بنم إليه ا لا ذهب  ق الطل  يدها يطلق تأة وغريها، وتم يشيّ والن  

من أساطني لّرايربيلوي، وغريمها د أمحد اوسيّ  ،ه يف اهلند إسامعيل الدهلويع  وتب

 ْت ، فاضطرّ اهلند التي رفضت الوهابية   أرض   أنّ  كر الوهايب عىل أرض اهلند، غري  الف  
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 العلامءم ى هلم تصدّ أن ب همظن   ه خاب  ة، لكنّ األمّ  ة لتخدع  برداء أهل السنّ  ا بالتسُّ  أذنابم 

 ة الندوة.ل حلركواإلبطا قاموا بالردّ و ،ة واجلامعةة من أهل السنّ األجلّ 

بني  ق  أن نفر  جيدر بنا  ،اعتقدات  مم  وأهم   جاهلادوة ور  ث عن النّ وقبل أن نتحدّ 

 عن حركة   وىل هي عبارة  األ ، فإنّ "دار العلوم ندوة العلامء"و ،"جملس ندوة العلامء"

ة الثانيا أمّ ودائية، ب   طوة  فور كخم من مدينة كانْ  ونشأْت  ظهرْت دة للفكر الوهايب، ؤيّ م

كر الوهايب الف   ، وترّوجباألدب العريب تتمّ بمدينة لكناؤ، ة سة تعليميّ مؤّس فهي 

 يوب  الد  
 
 ة.من احلريّ  ندي بيشء

ب ج للطاّل فور، بمناسبة حفلة التخر  بمدينة كانْ  "فيض عام"ناء مدرسة يف ف  

 وهفقوا عىل تأسيس جملس للعلامء، وسمَ ، واتّ العلامءمن ة لّ ، اجتمع أج  ه1310عام 

 للمجلس، والشيخ   يكري رئيسا  طف اهلل عل  لم  الشيخ  ، وانتخبوا "ندوة العلامء" بـ

ى انعقدت حتّ  ،فشيئا   يف االنتشار شيئا   له، وبدأت احلركةم  ريي ناظام  غ  حممد عيل الونْ 

 24و  23ص 22 ف صاد  / الم ه1311ال عام شوّ  17و  16و 15هلا يف  جلسة   لم أوّ 

ة، امليّ فور، الوالية الش  بمدينة كانْ  "مدرسة فيض عام" ناءيف ف  م، 1894بريل عام إ

 .)1(من أصقاع اهلند الختلفة ،واجلامعةة علامء أهل السنّ ة من أجلّ  اك فيهشار   ،اهلند

ألهدافها  وبركة   خري   سيسها جملس  ام األوىل من تأيف األيّ  "الندوة"كانت لقد 

ة يف أهل السنّ  بينهم إمامم من  ،أفذاذ ء  ا علامنة، وكانت جتمع يف أحضان  امية العل  الّس 

                                                 

للشيخ حممد إسحاق جليس الندوي، نشه: جملس الصحافة  "تاريخ ندوة العلامء" )1(

 .104 – 95/ 1والنشيات، لكناؤ، اهلند، 
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يف الشاركني  خالفات   ه رسعان ما حدثْت  أنّ إاّل القادري،  اهلند الشيخ أمحد رضا خانْ 

 بعد ن إاّل التي مل تعل   ،ة للحركةذه احلركة  وذلك لبعض البنود ابخبيئدين هلوالؤيّ 

وين دايم القادر الب  بهات، يقول الشيخ عبد سنة، وباختصار وغموض مما أثارت الش  

: فوري ه إىل الشيخ عادل الكانْ يف أحد مكتوبات   ،الخالفني حلركة الندوة أحدم 

علامء  ومشاركةم  ،فهو حمبوب "جملس ندوة العلامء" ظهورم  باالسم الذي تمّ "

التي و، لعام الايضلأعلنت ل األعامل التي جمم   للربكة، غري أنّ  وجب  فيه مم ة السنّ  أهل

 يضّم مجيع   الجلس   منها بأنّ  لة ومبهمة،جمم   عىل أهدا ف   قد احتوْت  ،هاتّم نشم 

بل يشُّك  ،ة واجلامعةيف مذهب أهل السنّ ال تنحرص  جاة  النَ  أنّ  :رق، مما يستفادالف  

الربيلوي  أمحد رضا خانْ  الشيخ دين، وهلذا أَص ة وغري القل  ياش  وافض والن  فيها الرّ 

ولكن  ،يف الطبعات القادمة البيان   ل  ن يعدّ ضع أان التوبكامل مدوة عىل ناظم النّ 

 .)1("مل يصغ له الناظم  

ر إىل الشيخ أمحد رضا آخ   وين يف مكتوب  دايم عبد القادر الب  يقول الشيخ و

ري يف يك  طف اهلل عل  الشيخ الفتي لم  "جملس ندوة العلامء"ى برئيس ه التق  بأنّ  ،خانْ 

قد بدر   -رييغ  الشيخ حممد عيل الونْ - الناظم   ي أنّ الشيخ الفت حيث أقرّ  ،سكندرآباد

 .)2( ..."صلحةللم   ا  خالف منه عمل   ظهر  و ،منه خطأ

                                                 

 .153/ 17الرضوي،  مجع وترتيب: حممد حنيف خانْ  "مام أمحد رضاإجهان "نظر: ا )1(

 .153/ 17الرضوي،  مجع وترتيب: حممد حنيف خانْ  "مام أمحد رضاإجهان "نظر: ا )2(



 تقديم

 

26 

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

 موقف   حا  موض   ،ر إىل الشيخ عبد الصمد اجلشتيآخ   ويكتب يف مكتوب  

الطبوع عن  التقريرم ف اآلن هو الؤس   األمر   ... إنّ "يقول:  الرتبك، حيثالندوة 

 :ن قالم   كَل  دوة أن جتعل  من أهدا ف النّ  لتي انعقدت يف لكناؤ، بأنّ ا ،جلسة الندوة

ة، وليست ينيّ ، ويبتعد عن النزاعات الد  مسلام   أخا   ، إىل الكعبة، وصىّل " اهللإاّل  ال إله  "

 كنزاعات األحنا ف إاّل  ،دين الوهابيةوغري القلّ  ،ةيّ يشيعة والن  نزاعات الّش 

 .)1("وافعوالّش 

داهنون دوة يم رجال النّ  بأنّ  "ملفوظاته"أمحد رضا يف  اإلمامم  وإىل هذا أشار

ة والقاديانيني النياش   دوة أنّ من عقائد أهل النّ "ني والروافض واإلنكليز: القادياني  

 .(2)"والروافض وغريهم من أهل القبلة، وتكفري أهل القبلة ال جيوز

رق بني سوا الف  م نبأّن  ،دوةعىل هذا النحو حدث االرتباك يف أهايل النّ 

، حيث جعلوا ب عليهام من أحكاموما يُّتّ  ،ةقهيّ ة والقضايا الف  القضايا العقديّ 

 .دوة األكابرالنّ  ها رجالم ارتكب   األعامل، وتلك هي فضيحة   مثابة   العقائد  

يعة أصحاب العلم والعرفة بدقائق والّش  من هنا حتتم عىل علامء احلّق 

ع، وقد الداهنة والتميّ  الندوة، حركة   ، حركة  فوا احلركة  العقائد وأحكام العباد، فخال  

هم  دهمجيم ملْ هم حينام دوة، ولكنّ النّ  هد يف إفهام رجال  وا ما يف وسعهم من جم بذلم  نصحم

 .سقيمة أفكار  من  احلركةم ه تدفنما وا كشفنضوا هلا، و وإرشادهم،

                                                 

 .153/ 17الرضوي،  مجع وترتيب: حممد حنيف خانْ  "مام أمحد رضاإجهان "نظر: ا )1(

 .272ـص، 2اجلزء  "اللفوظ"نظر: ا (2)
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رّ تم  دوة  النّ  بأنّ  ا سبقويتجىّل ممّ 
ة يشيّ من الوهابية والن   رقالف   مجيع   أنّ ب ق 

 هور أهلم إليه مجم  ما ذهب   ها، وهذا خال فم ال جيوز تكفريم  ،ة من أهل القبلةوالقاديانيّ 

 هلا معتقدات  ، سول سيئة إىل ذات الرّ والوهابية الم ة ة والقاديانيّ يّ شيالن   فإنّ ة، السنّ 

 ورة إلنكارها رضورة  رق الذكعىل تكفري الف   وقد أمجع العلامءم ة، بأهل السنّ  متّس  ال

 ين.ات الدّ من رضوريّ 

ها مل خترج ولكنّ  ،وأضّلْت  ن ضّلْت رق يف السلمني م  ن الف  هذا صحيح أّن م  

ة وغريها، ولكن هناك من يديّ كالزَ وهي  ،العقائد ين، كام ّصح بذلك علامءم من الد  

عليه أفضل - بي  دنا النمية، يقول سي  من الرَ  ين كام خترج السهمم ن الد  رق خرجت مف  

كم مع كم مع صالتم، وصيام  حتقرون صالت   خيرج فيكم قوم  » :-الة والتسليمالّص 

هم، يمرقون من وال جياوز حناجر   كم مع أعامهلم، يقرأون القرآن  صيامهم، وأعامل  

 .(1)«من الرمية ين كام يمرق السهمم الد  

 ،ينرداء الد  ى بتغطّ التي ت ،رقواضحة إىل بعض الف   ففي احلديث إشارة  

مة مع د  امية، وذلك لعتقداتا التصمن الرَ  كام خترج السهمم  ينها خترج من الدّ ولكنّ 

 .ةاللة من الكتاب والسنّ الدّ  نصوص قطعية  

                                                 

، باب إثم من رأى بقراءة القرآن فضائل القرآنب كتا "صحيحال"اإلمام البخاري يف أخرجه   (1)

 .905صـ ،5058أو تأكل به أو فخر به، ر: 
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رزا غالم أمحد القادياين، التي تنسب إىل ال   ،ةالقاديانيّ  ذخم  وعىل سبيل الثال

ه بأنّ  ه  ، وتفوّ (1)الوحي عليه عى نزول  ه ادّ نّ أ :وارتكب اهلفوات، منها ة  عى النبوّ الذي ادّ 

 ل  فّض ، و(2)بي حممد عطيت األنبياء منذ آدم إىل النّ فات التي أجلميع الص   حامل  

وغريها من ، وموسى وإبراهيم وآدم، (4)مريم ه ابنم عى أنّ وادّ ، (3)ه عىل العالنينفس  

 ه تسُّّ ، غري أنّ دق بصلةت إىل احلق والص، ال متّ (5)عاءات باطلةهفوات كاذبة وادّ 

بحفظ هذا الدين قد  الذي وعد   ويقّوض دعائمه، لكن اهلل  اس  النّ  باإلسالم ليخدع  

 .زاعمهبعث علامء أفذاذ ليفنّدوا م  

عليه -بي النّ دنا سيّ ة العنى التواتر بخامتيّ نكر تم  اّن معتقداتا أ ة من أهمّ القاديانيّ ف

ةحية من الكتاب الرّص  با النصوصم  حْت ّص  ، وهي عقيدة  -الة والتسليمأفضل الّص 

ال شّك ين، ومن رضوريات الد  وهي  ،فا  وخل   فا  سل  اإلسالم  علامءم عليها  أمجع  ة، ووالسنّ 

عىل تكفري هذه  العلامءم  ، وهلذا أمجع  من رضوريات الدين فقد كفر رضورة   ن أنكر  م  ه أنّ 

 !.معاذ اهلل ،محد القادياين نبي  رزا غالم أل  ا عائها بأنّ وادّ   ةلنبوّ ا إلنكارها ختم    رقةالف  

                                                 

اجلزء  "األوهام إزالة". و73، صـ1اجلزء  "األوهام إزالة". و11صـ "البالء دافع" انظر:  (1)

 .7صـ "أمحدي إعجاز"و .675-673، صـ2

 .499، صـ4اجلزء  "الرباهني األمحدية"نظر: ( ا2)

 .3/278 "اإلعالن معيار األخيار" انظر:  (3)

 .20صـ "دافع البالء" انظر:  (4)

-2/133قاديانية،  ردّ هاري، مة ظفر الدين الب  ك العلامء العاّل لل   "حياة أعىل حرضت"نظر: ا (5)

142 . 
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 ،موجهنّ  ،ةواجلنّ  ،ةنّ واألج   ،الالئكة ة التي ترفض وجود  يشيّ الن  وكذلك 

 تاويال   ،يف إثبات األشياء الذكورة التي وردْت  لوا اآليات  والعجزة، وتأوّ  ،ةوالنبوّ 

 أنّ  ليم، واحلقيقةم الّس  ف، وال يقبله العقلم ف وابخل  من السل   مل يقم به أحد   باطال  

عىل  هلا ظالل ضئيلة   غري أنّ  ،هابموت صاحب   وقد ماتْت  ،تنجح يف اهلند مل ة  يشيّ الن  

 .!ة اجلديدةبعض العقول اإلحلاديّ 

 علم   هْت وشبّ فاحشة،  إساءة   بي إىل النّ  التي أساءْت  وكذلك الوهابيةم 

 .بي يف جناب النّ  إساءات   يطان والبهائم، وارتكبْت بعلم الّش  بي النّ 

، وتعظيمه وتوقريه من رضوريات بي بالنّ  ا ال يشّك فيه أّن اإلقرار  وممّ 

ين، وكفره، ال يشّك يف خروجه من الد   ،بي دنا النّ ن أساء  إىل سي  ين، فم  هذا الد  

 .فا  وسل   فا  خل   ةهذه األمّ  فق عليه علامءم كام يتّ 

وأفكارها لعتقداتا الباطلة،  ينمن الد   رق التي خرجْت تلك هي بعض الف  

هم عن يف خروج   مما ال يشّك ة، مة مع نصوص من الكتاب والسنّ الفاسدة التصاد  

 األخطار، ينبغي احلذرم ر ين، وهي من أخط  معهم يعني الداهنة يف الد   ة، والداهنةم اللّ 

 ذه.بنواج   كا  ين ومتس  عىل الد   منها حفظا  

طون من بم  التي اختلقْت  ،امةاهلدّ  احلركات   بأنّ األسف  نا نأسف كَل ولكنّ 

يف أرض  وباألخّص  ،االستعامر لتقويض البنيان اإلسالمي الرصوص، حينام مل تنجح

 فاصطادت العقول   ،كر وابخداعال   ، اختذت سبيل  وفيةاهلند، أرض األولياء والص  

 ةم شخصيّ  ضاعْت  باسم االعتدال واالحتاد، مما ،القويم ليمة من أصحاب النهجالّس 

 رق سواء  الف   مجيع   عىل العوام بأنّ  ة واجلامعة، وتداخلت األفكار، وتشابْت أهل السنّ 
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 فهو عامل   ة  وجبّ  عاممة   ها من اإلسالم، فالذي لبس  كلّ  ،أو كافرة   ة  ضل  أو مم  ة  كانت ضالّ 

بجميع  أقرَ  ، وسواء  أم مل يدخل لم كافة  يف الس   دخل   سواء   ،لإلسالم ل  وممث   ،للدين

 .!القرآن أم ببعضه ن بكّل آم   ، وسواء  قرّ رضوريات الدين أم مل يم 

الدنيا  موحم طم  يف ذلك لعبْت و ين وتداخلت اآلراء،الدّ  أواصم  من هنا وهنْت 

الواهنة، قيقة ابخيوط الرّ الضعيفة ب األناملم   فأمسكت بارزا   ورا  واألهدا ف الدنيئة د  

، ومن تلك األنامل والنفيس كريالف  عف ساس الَض عىل أ ،ةلرق الباطلتداهن الف  

بموقفها  فاضطربت اهلندم  ،نةمسلك الداه   الذي سلكْت  ،"جملس ندوة العلامء"

فكشفوا  ،ةهذه األمّ  ى نض علامءم بهات، حتّ وحوت الش   الرتبك، وساد الغموضم 

 اّل ز  
 الباطلة.رق الف  نتها مع ونبهوا عىل مداه   "الندوةجملس " ت 

ة افضة والقاديانيّ ة من الرّ لرق الباطاه الف  جتم  ،وقف الندوة الرتبكإىل م   ونظرا  

 التنبيه واإلصالحمن كلامت  سديد   ة واجلامعة بتوجيه  أهل السنّ  قام علامءم  ،ةيشيّ والن  

 ة.ضل  ة والم رق الضالّ من الف   حازما   ليتخذوا موقفا   ،أرباب الندوةإىل 

مة ابن العاّل  وين،دايم مة الشيخ عبد القادر الب  حول العاّل الفم  وعىل رأسهم تاجم 

 بأنّ  ،يف إفهام رجال الندوة وإصالحهم كبريا   هدا  جم  بذل   الذيوين، دايم فضل رسول الب  

 هلا. ة باطلة ال وجود  نظريّ  رق الباطلةالف   وحدة  

 ،هاها وكديد  كد   هلذه احلركة بكّل  التي نضْت  ،لمية الثانيةالع   والشخصيةم 

، الذي قام -رقدهر اهلل تعاىل م  نوّ -القادري  أمحد رضا خانْ ة الشيخ أهل السنّ  إمامم 

 من أخطارها الدسوسة. اس  النّ  ونّبه   ،عىل حركة الندوة ردّ بال

 تالية: يف نقاط   "الندوة" ساعي اإلمام يف ردّ م   ويمكننا أن نعدَ 
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مة الشيخ عاّل حول التاج الفم  ة واجلامعة برئاسة  أهل السنّ  أمجع علامءم )أ( 

، وقام "الندوة" ضدَ  واحدة   واحدة، ليكونوا يدا   صة  وين عىل مندايم القادر الب   عبد

الشيخ البجل حافظ يف مدينة برييل، وانتخب  "ةعلامء أهل السنّ جملس "ل يشكبت

 الصمد اجلشتي رئيسا   عبدالشيخ د السي  ث اجلليل، الحد   "صحيح البخاري"

 للمجلس.

 "اجلدوة  " غري أنّ ، "الندوة"عىل  للردّ  "اجلدوة"باسم  حركة   قاد  ( ب)

 ة وسائلها وأسبابا.لقلّ   تشتهر كثريا   مل

ني وحصل عىل يف  ني الّش علامء احلرم   أمام   "دوةالنّ "طرح اإلمام قضية  )ج(

ونشها يف  ،"جف ندوة النيني بر  فتاوى احلرم  "فتاواهم، وقد أمجع الفتاوى باسم 

 اهلند.

اس عن لنّ الغ اوإب "الندوة"بعقد الؤمترات والندوات لدراسة قضية  قام )د(

ا يقارب مك فيها ، شار  ه1318الذي انعقد عام  ،تناب  مدينة ا مؤمتر ه، ومن أمهّ خماطرها

 .ة واجلامعةمن علامء أهل السنّ  عامل   مئة   مخسم 

الم آمال األبرار وآ"ها بـة ساّم غة العربيّ بالل   طويلة   قصيدة   كتب   )ح(

مة حول العاّل هم تاج الفم وعىل رأس   ،ى فيها عىل جهود العلامء احلّق ، أثن  "األشار

 "الندوة"قاب عن يف كشف الن   كبريا   ورا  د   الذي كان قد لعب   ،ويندايم القادر الب   عبد

 رق الباطلة.وسياستها الداهنة مع الف  

 ا  مل تظهر جليّ  ،طارمن أخ "الندوة"يف  أمحد رضا وأحَس  وما أشار إليه اإلمامم 

يه من رجال عى كسابق  عىل أيدي الشيخ أيب احلسن عيل الندوي، الذي ادّ  إاّل 
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قاب عام كان الن   تكشفأعامله  بعض   ة واجلامعة، لكنه من أهل السنّ بأنّ  "الندوة"

ن، عل  مم  ني، موقف  الذين وضعوا هلم موقف   ،ه من رجال الندوةن سبق  يضمره هو وم  

 رق الباطلة.ن مع الف  داه  مم  ة، وموقف  نّ د ألهل السمؤي  

كر رجال الف  "من كتاب الشيخ أيب احلسن عيل الندوي  ا  ضح جليّ فقد اتّ 

عن ابن تيمية وحممد بن  دراسة   ،ةفيه إىل دراسة أعالم السنّ  ضمّ  ، الذي"عوةوالدّ 

 جل.مما ينشكف ما خيبأه هذا الرّ النجدي، الوهاب  عبد

كر الوهايب ف  د اليؤي   ،احلسن عيل الندوي أبا ر نرى الشيخآخ   وعىل صعيد  

، الذي "تقوية اإليامن" إسامعيل الدهلويكتاب  الشيخ  حينام ترجم   ،يهمساو   بكّل 

فوقف هلا ة وتبديعها وتكفريها، بتضليل األمّ الكتاب  ضَج بأن  ،كبرية يف اهلند ثار فتنة  أ

 ا  كتاب أكثر من مئتني ومخسنيو ،ضلمن العلامء األفا عليه كثري   ة وردَ األجلّ  العلامءم 

يف  عىل األفكار الزائغة التي أثارها إسامعيل الدهلوي ُّدّ ل  هودعىل منصة الش   ظهرْت 

بن عبد الوهاب ال "وحيدكتاب الت"عىل منهج  ، وهو كتاب  "تقوية اإليامن" هذا كتابه

ك والبدعة توى الش  لا فيه من ف  ةيف البالد العربيّ  واسعا   جدي، الذي أثار جدال  النّ 

هذا الكتاب،  هم إن رفضوا معتقداته، وهلذا مل يقبله العربم ، وحّل دماء  عىل السلمني

نع من إصدارها يف كثري    .ةمن البلدان العربيّ  ومم

 ،وفساد جدل   بن عبد الوهاب النجدي كتابم ال "كتاب التوحيد"ولا كان 

 أتوا بتغيري   ،به يف البلدان العربية وغري مسموح   ،ةة والعامّ مقبول عند ابخاّص  غري

 ،يف األسلوب وبلباس قشيب، وذلك هو كتاب الشيخ إسامعيل الدهلوي بسيط  
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دوي أبو احلسن عيل الن الذي نقله إىل العربية الشيخم  ،"تقوية اإليامن"ـى بالسمّ 

 ية.  من نش أفكار الوهابية يف البالد العرب إليه الوهابيةم  ونشه، لريّوج  ما أهدفْت 

الندوي يُّجم هذا الكتاب إىل العربية ويقّدم له  الشيخ أبو احلسن عيلف

مما  ،وتعديل وسمني، دون جرح   من غث   ويعّلق عليه، ويوافقه يف مجيع ةحيمله الكتابم 

عند التصوفني من العرب،  أبا احلسن عيل الندوي صويف   الشيخ   إنّ  :يمكننا أن نقول  

ليس له بني هذا وذاك،  ب  بذ  لفكر الوهايب، ال بل هو مذ  ن يعتنق اعند م   ووهايب  

 واضح. موقف  

بام ةحيمل ، "تقوية اإليامن"لكتاب وري يف مقّدمته عبد الاجد الغ  يعُّ ف 

د أيب احلسن عيل مة السي  ... العاّل "فيقول:  ،ك عىل السلمنيمن فتوى الش   الكتابم 

ث الشيخ حممد مة الحد  ه العاّل غبة شيخ  ر ة تلبية  احلسني الندوي، فنقله إىل العربيّ 

 ما كتب   بام يف كل   كام له العهدم  ،رشيق وأسلوب   سهلة   يف لغة   هلوي...د  زكريا الكانْ 

دة لا جاء يف هذا الكتاب من وعبارات مؤيّ  ،مفيدة حوايشعليه  ق  ف، وعلّ وألّ 

 .(1)"عىل الشك الترصيح بالتوحيد ابخالص والردّ 

 بنم افيه  ط  ختبّ ما  نفسم هو  !لتوحيد وما الشك يف هذا الكتابوما أدراك ما ا

الذين  ،عىل السلمنيوالضاللة ك من إطالق حكم الّش  ،عبد الوهاب النجدي

لون باد اهلل، ويتوّس احلني من ع  ل والّص سم يقومون بتعظيم شعائر اهلل من األنبياء والرّ 

، منذ بني إىل اهلل مقرّ  عبادا   لكونم  مربكاتب قابرهم ويستمّدونرون م  بم، يزو

                                                 

 .25ـدمة عبد الاجد الغوري، صمق ("تقوية اإليامن") "رسالة التوحيد"نظر: ا (1)
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 ،تاريخ اإلسالم الطويل مون عرب  لد السه مل يوج  ضح أنّ طويلة، مما يتّ  رون  وقم  سنوات  

  وى عدد األنامل من رجال الوهابية. س  

كام ، يف عرصه وما بعده عىل هذا الكتاب ة من الردّ أهل السنّ  علامءم  وهلذا أكثر  

تقوية "عىل  الكتب التي تردّ  ت يب قائمةم ه مرّ بأنّ  ،د حممد فاروق القادرييقول سيّ 

 .(1)"ئتني ومخسني كتابا  بم "اإليامن

 عليه ما يأيت:  الكتب التي تردّ أهّم ومن 

 .الدهلوي يخ حممد موسىيف إبطال احليل، للّش ة العمل حجّ  -1

 .الدهلوي تقوية اإليامن، للشيخ خمصوص اهلل معيد اإليامن ردّ  -2

 .ابخريآبادي مة فضل حّق لعاّل ل ،ل الطغوىحتقيق الفتوى يف إبطا  -3

 .مة فضل حق ابخريآباديللعاّل  ،ظريامتناع النّ  -4

هم ابخريآبادي أكثر   فضل حّق مة الشيخ العاّل مني احلكامء والتكلّ  وكان أستاذم 

 دهيل فق عىل تكفريه علامءم ره، واتّ للشيخ إسامعيل الدهلوي، بل كفّ  وإبطاال   ا  ردّ 

بني عىل استخفا ف وتنقيص شأن القرَ  ه يدّل إّن كالم  "الفتوى:  ، يقول يف حتقيقهمكل  

 .(2)"دهم واألنبياء والالئكة واألصفياء واألولياءمن سي   ،إىل اهلل

                                                 

مطبوعة للشيخ فروغ أمحد األعظمي، ( "تاريخ حركة الوهابية") "حتريك وهابيت"نظر: ا (1)

 .39ـصستي، اهلند، ي، ب  اه  داش  الجمع النوراين، دار العلوم العليمية، مج  

 .25ـمقدمة عبد الاجد الغوري، ص ("تقوية اإليامن") "رسالة التوحيد"نظر: ا (2)
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 "كتاب التوحيد"، ونظريه "تقوية اإليامن"الرزايا هلذا الكتاب  ومن أهمّ 

ار، عىل الكفّ  يف ردّ  قان اآليات التي وردْت ام يطبّ أّن  ،بن عبد الوهاب النجديال

لنصوص من  ،حيحةالّص  ون بالتوحيد ابخالص يف ضوء الفاهيمقرّ السلمني الذين يم 

 فاهيم مغلوطة  ين ويعتمدان عىل م  يمرقان من الد  الكتابان  نة، بينام هذاالكتاب والسنّ 

 .ليم من صلة  إىل الفهم الّس  ال متّت 

 عىل السلمني عرب إاّل  كال ةحيكم بالش   "تقوية اإليامن"من هنا يّتضح أّن 

يقومون بُّبية هذا الفكر  "الندوة"د، ورجال وهايب متشدّ  تارخيهم الطويل، وهو فكر  

س هذا فإنا تدر    ةطيّ  ف واالعتدال والوس  هيب حتت ستار التصوّ  ف الرّ التطر  

مة هذا الكتاب ي يف مقدّ رالغوعبد الاجد انظر ماذا يقول ه، الكتاب وتنش أفكار  

للدهلوي(  "تقوية اإليامن"وقد صدر للكتاب )"الذي يضلل السلمني:  ،دالفاس

س من اهلند والباكستان ومن بعض البالد العربية، وهو اآلن يدرَ  عديدة   طبعات  

 .(1)... "يعة )يف السنة األوىل( بجامعة ندوة العلامءمقّرر يف كلية الّش  ككتاب  

 ف ة من أرباب التصوّ أهل السنّ  ج  عي منهتدّ  "الندوة" هذا أكرب دليل عىل أنّ 

ة الشيخ أهل السنّ  وهذا الذي أوضحه أمامم ها تتسُّّ بالفكر الوهايب، لكنّ العتدلني، 

رق اه الف  ها الواضح جتم ن موقف  عل  ينبغي أن تم  "الندوة" بأنّ  ،القادري أمحد رضا خانْ 

بل  ،له هم مل يصغوا، ولكنّ الفكري والعقدي يف منهجها ة، ولتكن واضحة  لالباط

                                                 

 .25ـمقدمة عبد الاجد الغوري، ص ("تقوية اإليامن") "رسالة التوحيد"نظر: ا (1)
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هم الطلق للفكر يد ف بتأيوالتطر   م متادوا يف الغلوّ األمر أّن  حقيقةم بالتشدد، وموه اّت 

 الوهايب، كام أوضحنا ذلك.

 د النكري  شدّ رضا أمحد  اإلمام   أنّ الناس  ه بعضم ما يظنّ  بأنّ  جيب التنويهم  وأخريا  

 فإنّ   خال ف للواقع هو ظن  يف عرصه،  ة، التي برزْت عىل مجيع احلركات اإلصالحيّ 

صح  عىل سبيل النّ إاّل  ،من السلمني ومل خيالف أحدا   ه مل يتصد حلركةأنّ  احلقيقة  

، وحسبام (1)«الدين النصيحة»يف: بوي الّش حلديث النّ واإلرشاد  وذلك كام جاء يف ا

 ،نهساه بيده، وإن مل يستطع فبل  فليمغري   را  ن رأى منكم منك  م  » :هر أنّ آخ   جاء يف حديث  

 .(2)«ف اإليامنوذلك أضع   ،وإن مل يستطع فبقلبه

 ة، سواء  قة باألمّ مرهف اإلحساس لألخطار الحدّ فمن هذا النطلق نراه 

ه مع مجيع فإنّ  ،، أو غريهمننيأو من الداه   ،أم من اإلنكليز ،كانت من قبل اهلندوس

 واه.قم  ع بكل  وداف   ،اجلهاد د حَق امة جاه  احلركات اهلدّ 

 البغدادي أنوار أمحد خان   د./  لفقري إىل اهلل القديرا كتبه

 ي، اهلندست  ي، ب  اه  داش  لدة مج  ة، ب  اجلامعة العليميّ رئيس 

 2019ابريل  3/ ه1440رجب الرجب  26

   

                                                 

، 44صـ، 196كتاب اإليامن، باب بيان أّن الدين النصيحة، ر:  "الصحيح"أخرجه مسلم يف  (1)

45. 

كون النهي عن النكر من اإليامن بيان بكتاب اإليامن، باب  "الصحيح"أخرجه مسلم يف  (2)

 .42صـ، 177، ر: ...إلخ
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 ةك  د  ن  ة الم و  د  ت  الن  ة لف  فتوى مك  

 (ه1317)

 
  نا من كل  ين  ر د  وطه   ,ة واجلامعةالسن   نا من أهلل  جع   احلمد هلل الذي

 
 سوء

ة, ين باع  ون وللدي نيا مشتر الذين هم للد   ,عةالواخل يغ  الز   ولي  ب  نا بتجن  ر  وشناعة, وأم  

 دنا بنص  وأي  ين, كانوا مهتد   م وماجتارتر  ت  ح  رب   فام
 
 وف  ير ن سر ين, ومك  الد   ه عىل أعداء

وإليه  والثناءر  ني, فله احلمدر هم لنا خاضع  أعناقر  ت  دين, فظل  نا من رقاب املفس  أقالم  

الرباعة, اآليت  يفاعة, وآله وصحبه ذو  عىل صاحب الش   المر والس   الةر والص   ,اعةالض  

ِ  والص   ين القويم  بالدي  ه ه رب  ن أضاعه, الذي نص   م   كر واهلال   ,ظهن حف  م   الفائزر  ,املستقيم   ا

فىل, هم هي الس  فجعل كلمت   ,دوةالن   وا يف داررر ر به الذين كف  قوة إذ يمكر الش   عىل أهل

ني, كانوا جمتمع   وإن ىاري  حر قوا فتفر   ,نينا عىل املبتدع  ه نص   ليا, بجاه  ي العر اهلل ه   وكلمةر 

 ن  جمر  حزابا  أ
ين, ين, والوهابية املارد  دين, والرافضة املعتد  امللح   (1)ةاش  ي  ين, من الن  د 

                                                 

مضمومة,  "كاف  "ـب "لوكر "إىل  نسبة  ) ولد أمحد الكر سي   أتباعر  ]أوضح اإلمام أمحد رضا هكذا[:( 1)

 )وإدخالر  -عليه عليه ما- (أيضا   "هر  ك   عيل" :رى اهلند يقال هلا, قرية من قر مشبعة   غي   "ءوا"و

 ع   ه جزءر ألن   ؛شيعة   حيل   , والجيوز عربية   هاهنا ال "دسي  "التعريف عىل لفظة  "الم"
ه لم 

ه عن جزئية فقد أخرجت   خلت  , وإذا أد"الالمر "تدخل عليها  ب, ومثل هذه األعالم الاملرك  

 :اهلل  العاملني رسولر  در ادة, وقد قال سي  بالسي   الكافر   تصفر  ة, فكنت  م إىل الوصفي  ل  الع  

]أي: يف  دودا رواه أبو «كم فقد أسخطتم رب   دا  يكن سيي  ه إنفإن   ؛"دسي  " :تقولوا للمنافق ال»

= 
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= 

: رِّبي و كتاب األدب, باب ال "السنن" ت ي, ر:يقول اململوكر  سائير والن  [.7٠1, صـ٤٩77 رب 

 بسند   [٩3, صـ٢٤٥ يقال  للمنافق: سي دنا, ر: النهي عن أن "عمل اليوم واللية"]أي: يف 

من شعب اإليامن,  3٤]الباب  "اإليامن شعب"يف  والبيهقير  ."كاملستدر  "يف  واحلاكمر  .صحيح  

ف[٤/17٥٩, ٤٨٨٤ وهو باٌب يف حفظ الليسان, ر: إذا », ولفظ احلاكم: بريدة عن  بتص 

, 7٨٦٥ كتاب الرقاق, ر: "كاملستدر  "]« ه رب   ب  فقد أغض   "!دسيي  يا" :للمنافق جلر قال الر  

ف ٨/٢٨٠٤  .([ والعياذ باهلل تعاىلبتص 

, ة  جن  ال :هم, فيقولونلونا إىل ما توى أنفسر ين, ويأو  الد   رضوريات   رون أكثر  م ينك  فإن  

ام , وإن  معجزة   , والإرساء   , والسامء   , والجن   , والك  مل   وال ,أجساد   ش  ح , والنار   وال

 املدي  كان غي   ما البحر   اهتزت, وشق   , فإذا رضبته الشمسر ها الزيبقر عصا موسى كان يف جوف  

من اهلل تعاىل, إىل  به فليست   جاءت   شيعة   من صنيع الوحوش, وكل   واجلزر, واالستقاقر 

 حيىص. وال يعد   ال ن كفر  ذلك م غي

بالقرآن,  إال  يقولون بزعمهم  ها, والل  ها وجر ها دق  كل   اهلل  رسول   ون أحاديث  ويرد  

لوا من  يلتئم عىل ما ال وا فيه شيئا  م السخيف, فإذا رأ  ق رأي  فيام واف   إال  يقولون به  وال أص 

اهلل تعاىل بالتحريف  آيات   بوا رد  وج  أ   ,"يش  ن  "ـة عندهم بة, املسام  ة الرسمي  أوهامهم العادي  

ة, والتهذيبات املختعة النصاني   اجلديدة   خيالف التحقيقات   ام إذا كان فيها ماسي   املعنوي, ال

ه أبحر ق بأمواج بيان  وات املتدف  ام(, كوجود الس  "پور  ي  "ب معر   "أوروبا"إىل  )نسبة   ةاألوربي  

 :وحركة الشمس املنصوص عليها يف قوله تعاىل الكتب اإلهلية, القرآن العظيم وسائر

ي ل   ر  سر جت   م  الش  رٍّ هل  ا﴾ـ﴿و  ت ق  س  ﴾[ وقوله تعاىل: 3٨ :]يس مر ب ان  س  رر ب حر م  ق  ال  سر و  م   ﴿الش 

يف  ة  ال, والص  قائام   البول   ل  املنخنقة, وجع   جاجة  الد   ى أحل  ت  ح ,ذلك إىل غي... [٥ :]الرمحن

= 
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 رسا  خ   ين,وا بائر  , ونفرر وا حائرينر  ين, فف  ة والدي ين للسن  دين, وسائر املعاند  املقلي  وغي

م فانزمت وعوهلر  هرت  تمت األفواه, وقر م فخر عقوهلر  ت  ر  ني, ب   صامت   ني, وخرسا  ساكت  

اعة, فام لبث املجرمون عليهم الس   ام قامت  سورة, كأن  قت من رة, فر  مستنف مر  الشياه, كحر 

 :وبعدالعاملني,  واحلمد هلل رب  للقوم الظاملني,  عدا  بر  :غي ساعة, وقيل

 اهلندي ة فتاوى مست احلاجةم إليها يف البالد

اإلحلاد,  الفساد, وطم   إذ عم   إليها يف هذه البالد؛ فهذه فتاوى مست احلاجةر 

 واء كل  هن أي األوتاد, م  ذ   رعون  نداد, كف  ت األذداد, وات  الس   د  شاد, وسر لر  ا د  ورر 

 عاة الضالل, من كل  در ل وال  إذ اجتمعت الضر  ؛ها عاديعد   وال يها حمص  ص  حير  الاد, ع

ين ض, للد  باغ  ض, ورافيض رافض, ووهاِّب مر ي مناق  يش   تالفة, ن   حائفة, هالكة   طائفة  

لو  موا أن  وعل   ,ة واملحنةالبلي   نار   يقاظ الفتنة, وإيقاد  بينهم إل وافاصطلحر  ,ةوالسن  

ضاح ول, الفتضاح حاهلم, وات  مع هلم قول, أو حيصل هلم ح  يس ما ضوا لقل  متح  

 هم ناسا  دام  هم وقر هم أمام  يد, فجعلوا إمام  وا للص  وتست   ,يدالك  وا بضالهلم, فتتس  

خيشع,  قلٌب  فع, والين علمٌ  -!واهلل -هلم  وما ون من العلامء,د  ع  سفهاء, وكانوا ير 

يغيث,  نابت, يف علم   ٌق ر  ع   ثابت, وال أصٌل  ع, والد  نة الب  يمنع, عن مداه   دينٌ  وال

, اد  يف الن   والعلو   ر  وا التصد  حب  أو حديث, فأ حثيث, يف فقه   طلٌب  خبيث, وال عن كيد  

ه قصارى فإن   ؛ي العوامطام, عن أيد  احل بالفضل يف احلارض والباد, ومجع   هرة  ش  لوا

                                                 

= 

 ,هلل ورسوله  ة  أ, ومناوىصارللن  ا  ب  ذلك حر  ة, كل  املتنجسة من السن ة فاف النصاني  اخل  

 [.٢٥3, ٢٥٢اخلامتة, صـ "املعتقد". ]و
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فوق رؤوس  ,ونصبوا كرايس ,لسا  , وسألوا ف  ا  وقصوى املراد, فعقدوا جملس ,املرام

, وحصل بوا لذيذا  , وش  ني, وأكلوا حنيذا  ني, وجاشوا غال  األنايس, فجلسوا عال  

العوام, بمنطق موا بكالم, تستحليه ين العفاء, وتكل  ناء, فعىل الد  والغ   ىنوالغ   ناء,اهل  

وا واضمرر  ظهروا الرب  , فأذابها الع  وباطنر  محةر ها الر  ذاب, ظاهرر ع   كمياه   حلوٍّ 

وا ذر وات   ع,د  أصحاب الب   موا مجيع  وعظ   (1)وامدحر , ة  ال  ث  وا احلر وباعر  وا الربر  الضاللة, وأر  

 حير  املذهب, وأن قيد   وا رفع  لكع بن لكع, وأرادر  كل   خطيبا  
 كل   بخلط   با  وا مش  ثر د 

دى, ومن واهلر  عىل احلق   ووهاِّبٍّ  ورافيضٍّ  يٍّ دع  وب   ي  ن  سر  كل   فزعموا أن  ب, ش   م  

 وكل   رض  م   اد األصول, فكل  يف الفروع مع ات   اخلالفر  (٢)امقى, وإن  والن   ىقالت   أهل

جيوز اجلزمر  سول, والللر   اهلل وتوهنيٌ  هم إهانةر أحد   مقبول, وإهانةر 
(3)  

 
من  بحقيقة يشء

  ينبغي املساءةر  فال ,الغالب ام قصاراه الظن  وإن   املذاهب,
 
 القدحر  من ذلك, وال يف يشء

عليهم  ت  كب  , وأا  مج   ا  ب  حر  هم الطوائفر ت  أحب  ذلك  ك, فعندعىل سال   الرد   وال ,كيف مسل  

ى ة, حت  اخلارس   لرافضةر رة, واالفاج   ة, والوهابيةر اش   ي  الن   (٤)مت  وأطر  , ام   وص   انا  ي  م  عر 

ا يف ا كن  إن   :قةالفاس   ةر يشي  قة الن  ناد  الز   ءرباكر  حت  س, وص  ة ذا املجل  وا جمالس حلاميعقدر 

نا, واآلن يقتفوا أثر   نا, ومليسمع املسلمون كالم   ني, ملتسع سن   عظيم, منذ خطب  

                                                 

 ذكرنا هاهنا سيجيء منقوال  عىل هامش األسئلة إال  لبعض األشياء, زدنا هاهنا فنذكره اآلن. ( كل  ما1)

 دروم"( ٢)
وداد  ل". و11صـ "رر  أو 

وداد   .1٠٩, صـ٦٢صـ "رر

 .٢٤, صـ٢1صـ "مضامني  أربعة"( 3)

 دروم"( ٤)
وداد   .171إىل صـ 3٩من صـ "رر
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 رونخ  اآل موهر أمرنا,  م  ويتم   ,نامرام   حيصل   وا من هذا املجلس أننرجر 

وا كالم  املجلس نقلر  ذا أهلر 
ه مفتخرين به عىل وقتؤاو ,كتبهم يفة هذا يشي  الن   (1)

وا يف شاعر يد واإلضالل, فأ  بم احلال يف الك   ىطبهم, ثم  ترق  خر  شهاد يفاأل سورؤ

 , إن  ورا  بر  إذ كانوا قوما   و  غر , والورا  وزر  ها كذبا  وغي   وإعالنات   اهلند يف جرائد  

علامء  
موا نا ذلك وسل  وا جملس  ني قد مدحر م  ين املعظ  البلد   ني وعظامء  ني املكرم  احلرم   (٢)

 طاءر وا بفهرس األسامء انكشفت الغ  إذ جاءر  (3)هنالك, ولكن ما ه بل وجوب  سن  حر 

ام إن   ,نيني املحتم  حلرم  اعن علامء  فضال   ,من العرب ن فيهم أحدٌ كي ملني, فوظهر امل  

هم  ثم   ,يبلغون عشين ال ,حارضا   لحج  لم أو يف املوس   ,را  او  ن كان جمم   فيه بعضر 

ه ومكائدر  لس  جامل تظهر مفاسدر  ومل ,مهيإل ىأن وا عىل ماام كتبر فإن   ,نيمن املعذور   أيضا  

 ,امءهذه الفتنة الص   لدفع   ,ةة من األقطار اهلندي  ني  الس   ة  السن   ام  د  خر  ق اهللريم, ولقد وف  لد  

وا عليهم وصب   ,ألحزابا -وهلل احلمد-وا فهزمر  ,الظلامء مياء, والظلمة  لع  ا ة  والبلي  

ِ  س    فام نطقر  ,باب يف كل   م إباتا  هوتر بأو ,عذاب و
 
و اجلواب, كام رحير   ومل وا بيشء

 رعاعر  كن مع ذلكاب, ولللوه   كرا  بنعمة اهلل وشر  تديثا   ,إليه يف خطبة الكتاب أشتر 

ملا  ,انيراش يف الني ون عليهم كالف  اء اإليامن, يتهافتر فم الضعالطغا العوام, والعنودر 

 -كام ترى- والنفسر  ,جالة وتوسيع املقيود املل   برفع   ,ة األثقالف  وا عندهم من خ  وجدر 

                                                 

 .3٨إىل صـ 3٦صـ "مضامني ثالثة"( 1)

ل"( ٢)  أو 
وداد   .٢٨صـ "رر

ل"( 3)  أو 
وداد   .1٢3إىل صـ 11٨من صـ "رر
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ة, السن   اإلسالم ومحاية   محية   -هللابحمد -فحداين  ,دىسر  تك  تر  وأن ,وىلله   اعةٌ نز  

 ,لقادةا ناظامءادة وعر رباءنا الس  م كر يف ذلك بكر  أستعني   أن ,الفتنة ع ونكاية  د  الب   ودفاع  

تعاىل  حفظم اهللر-ني م  ين املقد  والبلد   ,نيم  ني املعظ  علامء احلرم   ,سنى وزيادةوىل احلر أر 

 ,ة وأهلهالسن  عىل ا اخلطب قد جل   فإن   ؛-دكموبالفيوض والربكات أب   ,دكموأي  

 نقلتر  وما ,هالدفع الفتنة عن حزن األرض وسهل   -رم اهلل تعاىلبك  -خرون وأنتم املد  

وها فيه, مع م الذي ذكرر ه كتاب  عىل هامش   فذكرتر  ,يف األسئلة من مقاالتم الباطلة

عليها اخلطوِ باحلمرة  ,هم مصحوبةفهذه كتبر  ,هالتنبيله  ليسهل   ؛الصفحة دعد

م, ام  الث   ها عىل طرففقد وضعتر  ,لتيسي الوصول ؛قوليف مواضع النر  ,مضوبة

يف  كتبتر  وما ,كثيا   من أقواهلم شيئا   تر فقد ترك ,بالتامم اإلحاطةر  يف ذلك يقصد   وما

ادس بح يوم األربعاء الس  صالة الص   الضعيف بعد العبد   ألن   ؛يسيا   ا  فرح   إال   اجلواب

 الفجر من يبزغ   قبل أن وتبيضا   تسويدا   -بحمد اهلل-ناه ال أخذ فيه, وأعش من شو  

 يه:اخلميس الذي يل   سابع عش يوم  

 ل عشين ساعةشغ   إال  فام هو 
 

 جدات واألكل يرفردالس   أ ن ىوعنها  
 

 نابتوفيق ربي  إال  فام كان ذا 
 

 ديتأب   دائام   محدا   له احلمدر  
 

 عىل الذي وما  د   قي احل  إلهر وصىل  
 

 درش  يدي وير  ق  احل ين  أتانا بد   
 

وا عن ب  ذوت ,كريمة بنظرة   جالة  وا هذه العر ظرر نت أن :مه عليكو من عرض  فاملرجر 

 ,كموأفاض علينا من بركات   ,كمتعاىل بفيوضات   يمكم العظيمة, أدامكم اهللر ة بخوات  السن  

وآله وصحبه  حممد   ,لنيد املرس  عىل سي   المر والس   الةر والص   ,العاملني واحلمد هلل رب   !,آمني

 أمجعني.
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ا دنك عىل سيي م وبار  وسلي  هم صلي ه الكريم, الل  سول   عىل رصيلي ننحمده و

 يف -م  كر لر ض  ف   دام  -كم ولر ما ق   ,زبه أمجعنيح  ته وسن   وآله وصحبه وأهل   ,وموالنا حممد  

 هذه املسائل:

لالسؤال   األو 

ةحكم  , نكِرة لوجود ال الن ي اَش  , وا, وةكئالالجربيل   وغري ذلك؟ لشيطان  اجلن 

 ,جن   وال ,ك  مل   وال ,جربيل   ال أنتزعم  ,ةاش  ي  ى الن  تسم   بغةٌ نبغت باهلند نا

عىل املعاين  أجساد   حش   وال ,نار   وال ,ة  جن   وال ,إرساء   وال ,سامء   وال ,شيطان   وال

يقدر  ا الرب   ه أن  وتتفو   ,ةذلك عىل طريق الباطني   ل كل  ؤوي وت ,التي يعرفها املسلمون

 وفق ها إىلرد  تهلا بام وتؤوي  ,هابأرس   ر املعجزات  نك  ذلك تر  أجل  ومن  ,رق العوائدعىل خ  

 ن  إو ,من صنيع الوحوش وظلمٌ  ,يف اجلهاد استقاق املشكني حرامٌ  إن   :العادة وتقول

والتفاسي عن  األحاديث ب كتب  وتكذي  ,فام هي من اهلل تعاىل ,به جاءت   شيعة   كل  

ام وإن   ,با من سلطان اهللر ل  أنز   ما ,بأذهانم العلامءر  هابدذلك مما أ منها كل   زعام   ,هاآخر  

إىل ... يهإىل املسلمني من معان   ر  توات   عىل ما ال ,له هيوي تؤ هو القرآن عىل ما احلق  

 يع  لكونا تد   ؛؟القبلة من املسلمني وأهل   د  ع  فهل هي تر  ,ذلك من اهلذيانات غي

 وتر  ,بلسانا اإلسالم  
 ,ا  حق   ا هي املسلمةر بل تزعم أن   ,وبقبلة املسلمني ,نيدت  هابالش   ر  ق 

ينفعها  وال ,باهلل تعاىل كافرةٌ  ه أم  ختعت  ها الذي اينر هو د   اإلسالم اخلالص   وأن  

 .!ونا يرمحكم اهلليدر أف   ,ويالتاأترتكب من ت ما
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  ِهي من اإلسالم يف يشء   ما: اجلواب

 يف يش ي من اإلسالمه   ما !واهلل كال  
 
 ؛ينرة املرتد  ف  ث الك  ي من أخب  ام ه  وإن   ,ء

ها بقبلة املسلمني إقرارر  وال ,نيهادت  ها بالش  مر ي تكل  يكف   ين, فالالد   إلنكارها رضوريات  

 ير  ن والسم  ير  ال ,مسموع يف الضوري غير  ويلر أني, والتالقبلة واملؤمن   ها من أهللعد  
ي غن 

 اهلادي. واهللر  ,هاوغي   (٢)والفقه   (1)العقائد   يف كتب عليه العلامءر  وع, كام نص  من جر 

ن عرف   ما: الثاينالسؤال  م  عليها باإلسالم حكمم م   ؟مذهب ها ثم  حك 

عليها  م  حك   ثم   (3)هان عرف مذهب  م   كمر حر  فام ,"رةف  ا ك  إن  " :مقلتر  إن

 هاربائ  كر  ح  ن مد  م  و ,ينز  أي الر  الر   ولأر  ,املسلمني ا مشاهير بأن   (٤)هاف  ووص   ,باإلسالم

 يني  د   جليلة   بمدائح  
من  النا  وفر  ,نياعىل مجيع الد   ةٌ لتصانيفه من   ,وحيدٌ  فردٌ  (٥)النا  فر  إن   :ة 

إىل ... حامي اإلسالمئق واق الد  مرِّبي  (٦)النا  وفر  ,املقال حالوةر  نتهت  اإليه  ,الكامل أهل

                                                 

فية". و٢٥3, ٢٥٢صـ "منح الروض"( انظر: 1) . ٢٥٩, ٢٥٨صـ "شح العقائد الن س 

 .٢٢٩, ٢٢٨, صـ٥, اجلزء 7, املبحث 3يف السمعي ات, الفصل  ٦املقصد  "املقاصد شح"و

الة, باب اإلمامة,  "البحر"( انظر: ٢) الة, باب  "رد  املحتار". و1/٦13كتاب الص  كتاب الص 

 .٢٢7, ٤/٢٢٦الوتر والنوافل, مطلب يف منكر الوتر أو السنن أو اإلمجاع, 

 ( واعظ وركن ندوه.3)

 .37, 3٦صـ "مضامني  ثالثة"( ٤)

 .٩٠صـ "مضامني  نظم ونثر"( ٥)

 .٩1صـ "مضامني نظم ونثر"( ٦)
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 ,ونا عىل رؤس األشهاددر نش  وير  ,تلك املدائح   (1)ونيزر كم الذين جير  حر  وما ,ذلك غي

 ,صحاء املسلمنياإلسالم ونر  رباءها من كر قائل   (٢)وند  ويعر  ,ونا يف املطابععر ويشي  

 .؟ينللد   املخالفة   لتلك الكلامت   ن  ه املتضم  ون كالم  ويمدحر 

 اجلواب

ر   ن شك  يف كفِره فقد كف  ر, وم  ف  ين فقد ك  ر شيئًا من رضوري ات الد  ن أنك   م 

ه فقد ه وعذاب  يف كفر   ن شك  وم   ,رف  ين فقد ك  ات الد  من رضوري   شيئا   رنك  ن أم  

 , ففياألسفار الغر  من  (٥)وغيمها (٤)"الدر  "و ,(3)"ازيةالبز  "عليه يف  كام نص   ,ر  كف  

 شفا"
 
لإلمام  (7)"اإلعالم  "و ,ويو  اإلمام الن   (٦)"روضة  "و ,اإلمام القاض عياض "ء

ن م   وكلي  ,صارى واليهودمن الن   ر أحدا  يكفي  ن ملم   عىل كفر   اعٌ إمج"ي: حجر املك   ابن

                                                 

ل"( 1)  سال  أو 
وداد   سال  دروم". 7٢صـ "رر

وداد   .11٦أيضا  صـ "1٩دستورر العمل دفعه ". 1٢1صـ "رر

ل"( ٢)  سال  أو 
وداد   سال  دروم". 7٢صـ "رر

وداد   .11٦وصـ "1٩دستورر العمل دفعه ". 1٢1صـ "رر

فيام يكون كفرا  من  ٢الفصل , أو خطأ   كفرا   كتاب ألفاظ تكون إسالما  أو "ازيةفتاوى البز  ال" (3)

مة,  1يكون, النوع  املسلم وما ال  .٦/3٢٢يف املقد 

 .13/٤٤كتاب اجلهاد, باب املرتد,  "املختار الدر  " (٤)

 .1/3٠٠كتاب اجلهاد, باب الوظائف, فصل يف اجلزية,  "ررالدرر والغر "انظر:  (٥)

ين أِّب : لإلمام حميي"روضة الطالبني وعمدة املت قني" (٦) وي,  الد  زكريا حييى بن شف الن و 

 .(1/٦٩3 "كشف الظون")                   .ه٦7٦املتوّف  سنة 

 .٤1صـ "اإلعالم" (7)
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م عليه ك  ن ح  اهـ, فكيف م   (1)"هم أو شك  يف تكفي   ف  أو وق   ,املسلمني ق دين  فار  

 ؟!فاخرة جليلة   ة  ديني   ه بمدائح  ح  ن مد  كيف م  ف ؟!رةه املكف  باإلسالم مع علمه بعقيدت  

 من كر  القائل  هذا  ن عد  م   حكمر  ر  وبه ظه  
 
عىل  ه املشتمل  م  كال ح  ومد   ؟!اإلسالم رباء

ضا والري  ,ضافدالئل الري  ,واإلشاعةر  واإلشارةر  ا اإلجازةر وأم   ؟!امس  هذه الكفريات اجل  

بمعنى  ال ,هنا كام هو ظاهر ما ,هأي بمعنى استحسان   ,وا بهحر كام ص   ,فر كفرٌ بالكر 

 قي بمتن  
 
 ؛االستقباح أشد  من  ه نايشءٌ فإن   ؛وبال أمره ليذوق   ؛هعىل كفر   ه الكافر  عدوي  اء

﴾ :ه تعاىلد قولر ير   فال يم 
اب  األ ل  ذ  ع  ا  ال  ور ر  ت ى ي   خيفى. كام ال [٨٨ ]يونس: ﴿ح 

 ضة؟ف  حكم الر   ما: الثالثالسؤال 

 حكم الرفضة؟ ما

ني : اجلواب ل علي ًا عىل الشيخ  افيض إن فض  ر  وإن ,ع  فمبتدِ  الر  أنك 

ع   ,أو أحِدمها هامإمامت   , وبد  ره الفقهاءم  ه التكلِّمونفكف 

كام يف  ,فمبتدعٌ  ني عىل الشيخ   ا  املؤمنني علي   ل أمي  إن فض   افيضالر  

 ,ره الفقهاءر مها فكف  هام أو أحد  ر إمامت  أنك   وإن ,(٤)مهاوغي   (3)"ةاهلندي  "و ,(٢)"اخلالصة"

                                                 

ف وجوه األحكام ...إلخ, الباب  ٤القسم  "ءفاالش  " (1)  يف حكم من سب  اهلل ...إلخ, 3يف تص 

 .17٠, 1٦٩, صـ٢فصل يف تقيق القول يف إكفار املتأولني ...إلخ, اجلزء 

 .3٨1, صـ٤, اجلزء 1كتاب ألفاظ الكفر, الفصل  "اخلالصة" (٢)

 .٢/٢٦٤يف أحكام املرتدين,  ٩كتاب السي, الباب  "اهلندية" (3)

ازية" (٤) , الفصل  "البز   يكون إسالما  وما فيام 1كتاب ألفاظ تكون إسالما  أو كافرا  أو خطأ 

= 
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 املوجود   القرآن   أو أن   ,البدء عىل اهلل تعاىلزعم ب وإن ,ِوهو األحو   ,مونعه املتكلي وبد  

ين, ة الطاهر  ه من األئم  املؤمنني أو غي   أمي   ن  أأو  ,همأو غير  حابةر فه الص  حر   ناقٌص 

ح به كام تفص   ,-م أمجعني اهلل تعاىل عليهم وسل  صىل  -ابقني اهلل من األنبياء الس   عند أفضلر 

 ,يناملرتدي  ه حكمر وحكمر  ,قطعا   فهو كافٌر  ,نايف عص   همعليه جمتهدر  ونص   ,نابالد   ضةر ف  ر  

 ,ةها من الكتب الفقهي  وغي   (3)"ديةالن   احلديقة"ويف  ,(٢)"ةالظهيي  "عن  (1)"ةاهلندي  "كام يف 

 ."رةرة عن أحكام البدعة املكف  ف  املس املقالةر " :نايف ذلك يف رسالت   لنا القول  وقد فص  

 ابعالر  السؤال 

ن ما موسم العلامء حكمم م  م نمجومم العلِم وشم وافض بأّن  ح  كمرباء  الر   ؟مد 

نم   كمر ح ما
 ,العلامء موسر وشر  العلم   جومر م نر وافض بأن  الر   رباء  كر  ح  مد   (٤)

الذين  وحكمر  ,بارذلك من املدائح الك   إىل غي ...مصار وفخر األعصاراأل فواومش  

 ؟إىل آخر ما مر   ...دونانش  وير  ,يزوناجير  

                                                 

= 

 .٦/31٩يكون,  ال

ين,  ٩كتاب السي, الباب  "اهلندية" (1)  .٢/٢٦٤يف أحكام املرتد 

,  7كتاب السي, الفصل  "ةالفتاوى الظهيي  " (٢) يف ألفاظ الكفر وما يصي الكافر به مسلام 

ه من أهل البدع, قـ 7 النوع ن جيب إكفارر  .171فيم 

 .1/3٠٥, ٢الباب  "احلديقة الندية" (3)

ل". ٩1صـ "مضامني  نظم ونثر"( ٤)  سال  أو 
وداد   .٦3صـ "رر



 مينفتاوى الحر

 

52 

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

كِم عليه باالرتداد, وقد علِمه  إن: اجلواب فضِة مم ن حم كان من أولئك الر 

ه: أن ه إذن مثلمهم هم, فقد بي نا لك حكم  ح  هم بام مد  ح  ن مد   م 

هم ح  ن مد  مه م  وقد عل   ,رتداداالم عليه بك  ن حر مم   فضة  كان من أولئك الر   إن

يف كون تلك املدائح  شك   فال إال  و ,هممثلر  نه إذأن   :هنا لك حكم  فقد بي   ,همح  بام مد  

 ,(1)"يبةالغ   ذمي "نيا يف الد   أِّب   ابنر  ج  فقد أخر   ,ح القبائحوأقب   ,نائعع الش  من أشن  

 (٤)هريرة ي عن أِّبعد   وابنر  ,عن أنس   (3)"شعب اإليامن"يف  والبيهقير  ,(٢)عىلي   وأبو

   بي عن الن: « ويف  ,(٥)«لذلك العرشر  واهتز   ,الرب   ب  غض   الفاسقر  دح  إذا مر

ا وأم   ,(٦)«األرض يف الفاسقر  دح  يغضب إذا مر  اهلل  إن  » :للبيهقي عن أنس لفظ  

 بح.ه يف القر مثلر  قبيح   ضا بكلي فالري  ,ضادالئل الري  وسائرر  اإلجازةر 

                                                 

 عن أنس بن مالك. ,٢٨, صـ٩1 باب الغيبة التي حيل لصاحبها الكالم با, ر: "الغيبة ذم  " (1)

 .(٥/٥٠ "هدية العارفني") انظر ترمجته: (٢)

 املتوّف   ,افعيالبيهقي الش   أمحد بن حسني بكر   : لإلمام أِّب"ف يف شعب اإليامناجلامع املصن " (3)

 .(1/٤٥3 "كشف الظنون")                          . ه٤٥٨سنة 

, 1٤1٥ من ابتداء أساميهم عني ...إلخ, من اسمه عقبة, تت ر: "الكامل"أي: يف  (٤)

 .اهلل بن بريدة عن أبيه , عن عبد٦/٤٩٠

حفظ اللسان, ن, وهو باب يف من شعب اإليام 3٤الباب  "شعب اإليامن"أخرجه البيهقي يف  (٥)

 ,171 , ر:ءارباب ال "املعجم"يعىل يف  وأخرجه أبو .عن أنس ,٤/17٥٩, ٤٨٨٦ ر:

 .عن أنس ,٢1٩صـ, ٢ اجلزء

 مالك. ابن عن أنس ,٤/17٥٩, ٤٨٨٥ ر: ,3٤الباب  "شعب اإليامن" (٦)
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 ؟حكمم الوهابية والقائلني منهم بإمكان كذِب اهللِ  مااخلامس: السؤال 

 .؟ اهلل  ائلني منهم بإمكان كذب  والق ,الوهابية حكمر  ما

 وهو حمال  عىل اهلل تعاىل باإلمجاع ,الكذبم نقص  : اجلواب

يطانم  والوهابية ذ  عليهم الش   استحو 

عىل هذه  قد بسطنا القول  و ,عىل اهلل تعاىل باإلمجاع وهو حماٌل  ,نقٌص  الكذبر 

 لنا فيها نصوصا  ونق ,"مقبوح كذب   بوح عن عيب  سبحان الس  " :املسألة يف رسالتنا

 عٌ ذلك جمم   وإن   ,ه عىل اهللباستحالت   ة  ناص   ,همة الكالم والتفسي وغي  من أئم   كثية  

 كتابر  :منها ,هايف تضليل   جام  وع   ربا  بر ع  فت الز  قد صني  ,ةضال   طائفةٌ  والوهابيةر  ,عليه

 -كيه املل  س رس  د  قر -ي حالن املك  د   يمة أمحد بن زين  عال  دنا السي   ,نا يف احلديثشيخ  

 قال مفتي قيل فيهم ما كلمة   وأمجلر  ,(1)"عىل الوهابية ة يف الرد  ني  رر الس  الد  "ى بـاملسم  

 همافأنس ,يطانر عليهم الش   ذ  م استحو  إن  ":  (٢)السعود موالنا أبو ,رةنو  املدينة امل

 .!"ونهم اخلارس   يطان  الش   حزب   ن  إال أ ,يطانالش   أولئك حزبر  ,اهلل ذكر  

ادس: السؤال   ما حكم غري القلِّدين للمذاهب الفقهي ة األربعة؟الس 

ة من أئم   د أحدا  تقلي  ال ,"دينغي املقلي "ى نا تسم  يف عص   ئفة  حا طائفة   حكمر  ما

تعمل  ا الوتزعم أن   ,"احلديث أهل"ها نفس   يوتسمي  ,ر التقليد  نك  وتر  ,الفقه األربعة 

                                                 

رر" (1) نية يف الرد  عىل الوهابية الد  ي, املتوّف  حال: لإلمام أمحد بن زيني د  "الس  افعي املك  ن الش 

 (.٥/1٥7 "هدية العارفني".                                                                                    )ه13٠٤سنة

 مل نعثر عىل ترمجته. (٢)
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 ,منيمن الس   يعرف الغث   ال ,منها ي  أم   جهول   هذه دعوى كلي  ى أن  حت   ,باحلديث إال  

 كام عن أحد   إال  لم عندهم من الع   ها مائوا منها بعلاموالذين تسم   ,من اليمني الشامل   وال

 .االجتهاد؟ يبلغوا درجة   أن فضال   ,منهم ل كثيا  ن يفض  بل يف الطلبة م   ,من طلبة العص

ه :اجلواب ن شذ  عن مجم واِد األعظم, ور أهلوم  فقد شذ   الفقِه والعلِم والس 

 ربعةاأل ذاهبالوالطائفةم الناجي ة قد اجتمعت اليوم  يف  ,فيام يمدخله يف الن ار

عن  ن شذ  وم  "ه: ما نص   "حاشية الدر"مة أمحد الطحطاوي يف عال  ال در نقل السي  

فعليكم معاش  ,اردخله يف الن  ير فيام  فقد شذ   ,األعظم واد  والس   والعلم   الفقه   هور أهلمجر 

ه اهلل وحفظ   نصة   فإن   ؛"ة واجلامعةالسن   أهل"املسامة بـ ,ةرقة الناجي  باع الف  املؤمنني بات  

ة قد الناجي   وهذه الطائفةر  ,همه يف خمالفت  ه ومقت  ه وسخط  وخذالن   ,موافقتهم يفه وتوفيق  

 ,ون افعيون واملالكيون واحلنبلي  ش  ون والوهم احلنفي   ,أربعة   يف مذاهب   اجتمعت اليوم  

 اهـ. (1)"ارالبدعة والن   فهو من أهل ,مانعن هذه األربعة يف هذا الز   ن كان خارجا  وم  

ة  إال  الفقهاء  إن  احلديث  مِضل 

 إال   ةٌ ل  مض   احلديث   إن  ":  (٢)وريالث   األجل سفيانر  وقد قال اإلمامر 

 ة  فئوقد أقمنا عىل هذه الطا ,(3)"لاملدخ  "ي يف اج املك  احل ابن كام نقله اإلمامر  ,"الفقهاء

                                                 

 .٤/1٥3كتاب الذبائح,  "حاشية الطحطاوي عىل الدر  " (1)

ل"وجدناه يف  (٢)  أيضا . "فضل املوهبي"ن عي ينة, كام أثبت ه اإلمام أمحد رضا يف عن سفيان ب "املدخ 

 .1/1٢٨فصل يف ذكر النعوت,  "املدخل" (3)
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ارقة الش   البارقة"املنسلكة يف جمموعتنا  ,من رسائلنا وفتاوانا ربى يف كثي  الكر  الطامة  

 وباهلل التوفيق. ,"عىل مارقة املشارقة

ابع: السؤال  نحكمم  ماالس   ؟السن ة القلِّدين من أهل غري   تربيع م 

بل  ,ةالسن   (1)م من أهلدين أن  املقلي  زعمون يف هؤالء الغي  الذين ي حكمر  ما

افعية ة والش  كاختالف احلنفي   إال   (3)هو نإ ,ةهم يف غاية اخلف  واختالفر  ,تقيائهمأ (٢)من

 د  مم   (٥)ولإلسالم ,ينيف الد   مفيدٌ  هم يشءٌ اختالف   (٤)وإن   ,واملالكية واحلنبلية فيام بينهم

 ومعرفةر  ةر اإلسالمي   الدقيقةر  ب عليه التحقيقاتر وتتت   ,اإلسالم اءر وبه يقوم بن ,نيٌ ومع  

احلنفي   ن  إو , اهلل 
 (7)وإن   ,اهلل عند هم سواسيةٌ دين كل  املقلي  افعي وغي  والش   (٦)

 العمل   فإن   ؛هم من صميم القلبحتامر ا (٨)ينبغي ,اءق  ش  نا األ  دين أخوتر املقلي  غي  

 ذرٍّ  دنا أِّبكحال سي   ,ةاملغلوبني باملحب   صنيعر  االجتهاد   درجة   بلوغ   عدم   باحلديث عند

                                                 

ل"( 1)  سال  أو 
وداد   .٢٤صـ "مضامني  نظم ونثر". و٦٤صـ "رر

 .٢٤صـ "مضامني  نظم ونثر"( ٢)

وم"( 3)  سال  در
وداد   .1٠, وصـ٩صـ "رر

 .٢3صـ "مضامني  نظم ونثر"( ٤)

 .3٢صـ "ضامني  نظم ونثرم"( ٥)

ل"( ٦)  سال  أو 
وداد   .٦٨صـ "رر

ل"( 7)  سال  أو 
وداد   .1٠٩صـ "رر

ل"( ٨)  سال  أو 
وداد   .11٠صـ "رر
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وها كام وأجازر  لوا هذه الكلامت  الذين قب   حكمر  وما ,(1)يف منع الكنز فاري الغ  

 ا؟ون هؤالء من  د  ع  هل ير  ,صفور 

                                                 

حيح"( كام أخرجه البخاري يف 1) , 1٤٠٦ كتاب الزكاة, باب ما أدي زكاته فليس بكنز, ر: "الص 

 ذ  ب  بالر   حصني, عن زيد بن وهب, قال: مررتر , بطريق ٢٢7, ٢٢٦صـ
 , فقلتر  ذر   فإذا أنا بأِّب ة 

ب  و  أنا ومعاوية يف: ﴿ م, فاختلفتر ابالش كنتر »ك هذا؟ قال: أنزلك منزل   له: ما ه  ون  الذ  زر
ن  ين  ي ك 

ال ذ 

ال   ة  و  ض 
الف  ب يل  اهلل ﴾  و   س 

ون  ا يف  قر
ن ف   : نزلت  الكتاب, فقلتر  يف أهل عاوية: نزلت  قال مر  ,[3٤ ]التوبة:ير

 املدينة   دم  أق أن عثامنر  يشكوين, فكتب إل   إىل عثامن  ك, وكتب  لوفيهم, فكان بيني وبينه يف ذفينا 

 شئت   فقال ل: إن ,ك لعثامنلذ وين قبل ذلك, فذكرتر ير   م ملى كأن  حت   اسر الن   ر عيل  فقدمتها, فكثر 

 .«وأطعتر  لسمعتر  حبشيا   ا عيل  روني هذا املنزل, ولو أم  فذاك الذي أنزل   ,قريبا   , فكنت  ت  ي  ح  ن ت  

رض اهلل عنهم -عاوية وعثامن بأموال املسلمني ف مر عن تص   ذر   ضا أِّبعدم ر   وسببر ]

ق بام زاد عىل النفقة الالزمة, التي حيتاج إليها التصد   كان يرى وجوب    ذر   أبا أن   -أمجعني

 تعاىل: عىل ذلك بقوله ه, وحيتج  م  عليه, ويغلظ يف كال اس  الن  فتي بذلك, وحيث  , وكان ير املسلمر 

ال ة  و  ض 
ف  ال  ب  و  ه  ون  الذ  زر

ن  ك  ين  ي 
ذ  ال  ﴾ ﴿و  ل يم  اب  أ  ذ  م  ب ع  هر ب شي  ب يل  اهلل  ف   س 

ون  ا يف  قر
ن ف   ير

الذي  بالكنز املالر  املقصود   وا إىل أن  حابة, وذهبر فه يف ذلك باقي الص  , وخال  [3٤ التوبة:]

 .وا إليهذهبر  حابة يف مامع الص   احلق   أن   ريب   والزكاته,  تؤد   مل

ب  هذه اآلية:  اس قال: ملا نزلت  عب   داود عن ابن فقد روى أبو ه  ون  الذ  زر
ن  ك  ين  ي 

ذ  ال  ﴿و 

﴾ ة  ض 
ف  ال   !اهلل نبي   : ياوا: أنا أفرج عنكم, فانطلق فقال ذلك عىل املسلمني, فقال عمرر قال: كربر  و 

ب إال  ليطي   كاة  يفرض الز   مل اهلل  إن  » :اهلل  ابك هذه اآلية, فقال رسولر  عىل أصحه كربر إن  

أال »قال له:  , ثم   عمرر فكرب   قال: «كمملن بعد   لتكون   املواريث   ام فرض  وإن  , من أموالكم بقي   ما

 ه, وإذا غاب  ها أطاعت  ه, وإذا أمر  ت  إليها رس   إذا نظر   ؛احلةالص   ؟ املرأةر يكنز املرءر  أخربك بخي ما

كاة, باب يف حقوق املال, ر: "داود سنن أِّب"] «هعنها حفظت    [.٢٤7, صـ1٦٦٤ كتاب الز 

= 
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 اجلواب

ن وق  و جيوز احرتام البتِدع,ال   فقد أعان  عىل هدِم اإلسالم ر صاحب  بدعة  م 

حتام اوكيف جيوز  ,ها أباطيلهم هذه كل  وأراجيفر  ,بل هم منهم !كال  

ن م  » :بي عن الن    (٢)رسبر اهلل بن  عن عبد (1)هع مع حديث الطرباين وغي  املبتد  

 ,(٤)"الكبي"وله يف , (3)«اإلسالم عىل هدم   فقد أعان   ,بدعة   صاحب   وق ر

                                                 

= 

 الكانزين بشي »:  ذر   عند قول أِّب "مسلم صحيح"ـل "شحه"وي يف و  وقال اإلمام الن 

يه ف  ض كتغ  من نر  ى خيرج  حت   ,همدي أحد  ع عىل حلمة ث  م فيوض  مى عليه يف نار جهن  حير  ف  ض  بر  

«  الكانزينبشي » :ا قولهأم  ": «يه يتزلزلمن حلمة ثدي   ى خيرج  حت   ,يهع عىل نغض كتف  ويوض  

 عن حاجة اإلنسان, هذا هو املعروفر  فضل   ما كل   الكنز   ملذهبه يف أن   ه أراد االحتجاج  ه أن  فظاهرر 

هو املال الذي  كنز  ال مهور أن  حيح الذي عليه اجلر ه, والص  وي عنه غير ورر  ,ذر   أِّب من مذهب  

وي عىل "] ."ر أم قل  كثر  سواءٌ  ,ه فليس بكنز  يت زكاتر ا إذا أد  ه, فأم  زكاتر  تؤد   مل شح الن و 

كاة, باب الكنازون لألموال والتغليظ عليهم, اجلزء "مسلم صحيح  [.77, صـ7 كتاب الز 

ار ..٦٦ "شعب اإليامن"( أخرجه البيهقي يف 1) .إلخ, فصل يف جمانبة , وهو باب يف مباعدة الكف 

 , عن إبراهيم بن ميرسة.7/311٤, ٩٤٦٤ الفسقة واملبتدعة ...إلخ, ر:

, 3/1٨٥اهلل بن برس املازين,  عبد ٢٨3٩ باب العني والباء, ر: "أسد الغابة")انظر ترمجته:  (٢)

 ملتقطا (. 1٨٦

اين يف 3)  .عن عائشة, ٥/11٨, ٦77٢ باب امليم, بقية من اسمه, ر: "املعجم األوسط"( أخرجه الطرب 

عن , ٢٠/٩٦, 1٨٨ عاذ بن جبل, ر:من اسمه معاذ, خالد بن معدان عن مر  "املعجم الكبي"( ٤)

 .عاذ بن جبل مر 
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 ن مشى إىل صاحب بدعة  م  » :بي الن   عن  (3)عن معاذ (٢)"احللية"يف  (1)يمنع   وألِّب

باحلديث بتك  والعملر  ,وغيه من األحاديث ,(٤)«اإلسالم هدم   عىل فقد أعان   ,هر  ليوقي 

كام قد  ,املؤمنني سبيل   غي   باعر ت  , واينيف الد   االجتهاد ضالٌل  درجة   بلوغ   عدم   التقليد عند

ل   :وقد قال اهلل تعاىل ,علمت   أ لروا  أ ه  ر  إ ن   ﴿ف اس  ك  نترم  ال   الذي ﴾ كر ون  ل مر , [٤3 ]النحل: ت ع 

 (7)هوغير  (٦)داود رواه أبو (٥)«ؤالر الس   يي الع   ام شفاءر فإن   ,يعلموا وا إذ ملأال سألر » :وقال 

                                                 

 (.٥/٦٤ "هدية العارفني") انظر ترمجته: (1)

يم أمحد بن عبد : للحافظ أِّب"حلية األولياء وبجة األصفياء"( ٢) اهلل األصبهاين, املتوّف  سنة  نع 

 (.٥/٦٤ "هدية العارفني"و .1/٥3٠ "كشف الظنون")                     ه.٤3٠

 ملتقطا (. 1٩٠-٥/1٨7, ٤٩٦٠ باب امليم والعني, ر: "أسد الغابة") انظر ترمجته: (3)

 .عن معاذ ,عن خالد ,ثور, بطريق  ٦/1٠1, 7٩٦٠ ثور بن يزيد, ر: "حلية األولياء"( أي: يف ٤)

نن"داود يف  ( أخرجه أبو٥) عن جابر , ٦1, صـ33٦ كتاب الطهارة, باب املجدور يتيمم ر: "الس 

 :ه فقالاحتلم فسأل أصحاب   ثم   ,رأسه ه يفا حجر فشج  من  سفر فأصاب رجال   خرجنا يف :قال

فاغتسل  ,نجد لك رخصة وأنت تقدر عىل املاء ما :فقالوا ؟مالتيم   رخصة يف هل جتدون ل

 ,يعلموا أال سألوا إذ مل !قتلوه قتلهم اهلل» :خرب بذلك فقالأر   يب قدمنا عىل الن فلام   ,فامت

عىل  -موسى شك  -, أو يعصب  ويعص   ,م  يتيم   يه أنام كان يكف  إن   ,السؤالر  ي  الع ام شفاءر فإن  

 «.يمسح عليها ويغسل سائر جسده ثم   ,جرحه خرقة  

 (.٥/3٢٤ "هدية العارفني")انظر ترمجته:  (٦)

كتاب الطهارة, باب يف جواز التيمم لصاحب اجلراح مع  "السنن"يف  ( أخرجه الدارقطني7)

 .عن جابر, ٢٦٥, 1/٢٦٤, 71٩ استعامل املاء ...إلخ, ر:



 فتاوى الحرمين

 

59 

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

هم من أنفار وها كل  وها وقابلر قائلر  فتلك الكلامتر و  (1)اهلل عن جابر بن عبد

 الل املبني.وشكائهم يف الض   ,ديناملقلي  غي

ما حكم الندوة التي مجعت  أخالطًا وأوباشًا من كل  مذهب  : الثامنالسؤال 

, وغريِ  رييٍّ , ون يش  , ووهايبٍّ ؛ رافيضٍّ ين وإصالِح السلمني إلعالءِ  مقلِّد    ؟الد 

  هأن   زعمت   ,عقدت جملسان ني طائفةٌ  اهلند منذ سنت  يف نجمت  
 
ين الد   إلعالء

 مذهب   من كل   ا  وأوباش خالطا  فيه أ مجعت   ,"العلامء ندوة"ته سم   ,املسلمني وإصالح  

مع بعض  يعا  م مجهوجعلت   ,(٥)د  مقلي  وغي   ,(٤)ييٍّ يش  ون   ,(3)ووهاِّبٍّ  ,(٢)رافيضٍّ 

ه صنعت   مرتفع   كان  هم عىل در وأجسلت   ,يني الد  املجلس ومنتظم   ة إعضاء  السن   أهل

                                                 

 (.ملتقطا   ٨, ٢/7, ٩11 حرف اجليم, من اسمه جابر, ر: "تذيب التهذيب")انظر ترمجته:  (1)

ل"( ٢)  سال  أو 
وداد  وداد  سال  ". ٤٢, صـ٦3, صـ٦٢, صـ٤صـ "رر , 13٠, و1٢٥صـ "دروم رر

 .1٢, و1٠1صـ "مضامني  نظم ونثر"وغيمها.  1٥3, و13٤, و131و

ل"( 3)  سال  أو 
وداد  وم", و٤و 3صـ "رر  سال  در

وداد  , 1٢7, و1٢٥, و11٩, و11٨صـ  "رر

 وغيها. 13٨, و1٢٩, و1٢٨و

ل"( ٤)  سال  أو 
وداد  وم". و3صـ  "رر ه هلدم  سامك  1٢٦, و11٨صـ "سال  در الن دوه من مع غزو 

ل". ٢٢إىل آخر صـ 1٨صـ   سال  أو 
وداد  مضامني  "مع  1٢٥, و11٨صـ  "دروم". و٤صـ "رر

ل". و37, و3٦, و3٤صـ "ثالثة  أو 
وداد  وم". و٦, و٥صـ "رر وغيها  1٤٠, و11٨صـ "در

 .17, و1٦مع  1٥صـ

ل"( ٥)  سال  أو 
وداد  , 13٠, و1٢٨, و1٢٥, و1٢3, و11٩, و11٨صـ "دوم". و٤صـ "رر

 مع قرينتيها. 1٥وغيها, وصـ 133و
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رين ني موق  م  معظ   ,فوق سائر املسلمني "لعلامءا رسير  "ته وسم   ,ة  ين خاص  لعلامء الد  

 .فهل جيوز ذلك؟ .زينني معز  مطاع  

 اجلواب

ين, وإرضارم مذهِب ضعفاِء السلمني ع وضالل  يف الد   هذا حرام  يف الّش 

  مذهب   وإرضارر  ,ينيف الد   ع وضالٌل يف الش   هذا حرامٌ 
 
 ؛املسلمني ضعفاء

معهم فوق املسلمني  ,ة متمكننيتلطني مع علامء السن  خم البدعة   علامء   اوم إذا رأ  فإن  

وهذا  ,هم يف العيونووقعت   ,هم يف القلوبث ذلك عظمت  ين, أور  ء الد  عىل رسير علام

وقد  ,همم علينا توقي  وحر   ,نيام أمرنا بإهانة املبتدع  ر إن  املطه   ع  الش   فإن   ؛بنفسه حرامٌ 

 ع البغضر حكم املبتد  " :أن   (1)هوغي   "قاصدشح امل"يف كتب العقائد كـ قال العلامءر 

 .(٢)"والطردر  والرد   واإلهانةر 

نوا من فتمك   ,ملقوهل   وسمعت   ,إليهم هم مالت  عظمت  من  متألت القلوبر إذا ا ثم  

 ,رونهؤالء املوق   إال  هم ل  أض   وما ,ونل   قليل يضر فعام   ,سائسإلقاء الوساوس وإنفاذ الد  

وا زعمر  وإن ,هم وكانوا شيعا  قوا دين  ين بالذين فر  الد   تظم أمرر كيف ين !ليت شعري يا ثم  

 مبني. ضالٌل  إال  هذا  إن ,يشعرون دون ولكن الملفس  ام هم ن  إال أ ,حونم مصل  أن  

 

 

                                                 

 .1٨7, 1٨٦صـ "شكور متهيد أِّب" (1)

ف ٢31, صـ٥, اجلزء ٨, املبحث 3يف السمعيات, الفصل  ٦املقصد  "شح املقاصد" (٢)  .بتص 
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 التاسعالسؤال 

ق ما حكم الن دوة التي جعلت من مقاصدها: رفع  النزاع من بني السلمني,  فِر 

ن يهم د  أحد  عىل أحد  قوالً وال ال ك دت  أنمجيعاً, وأ هموبدعيِّ  سم  عقدًا؟ يرم

ق ر  ف   النزاع من بني (1)رفع   :إلنفاذها من مقاصدها التي قامت   ةر دوالن   جعلت

 عىل أحد   أحدٌ  د  يرر  ال نأ أكيدا   كيدا  تأ (٢)دت  وأك   ,هم مجيعا  يهم وبدعيي ن  سر  ,املسلمني

يف  العلامءر  (٤)يسمح   ال وأن ,هات عن آخر  راناظ  املر  بسدي  (3)وأمرت   ,عقدا   وال قوال  

 ,عن ذلك أبدا   م أيضا  وا تالمذت  ويسد   ,قلم   رشحة   وال ,شفة   ة بنبت  املسائل النزاعي  

ه فاعل   وإن   ,ةوران العصبي  من ث   (٦)ام هووإن   ,هذا من املالحاة الضائعة أن   (٥)وزعمت  

 .و غواية؟أ أم ضاللةٌ  ,وهداية شدٌ فهل هذا رر  .هنفس   قاتلر 

                                                 

ل". و٢٩صـ "مضامني  ثالثة"( 1) وداد  أو   .1٠1, و1٦صـ "مضامني  نظم ونثر". ٨٢, و٢3صـ "رر

ل"( ٢)  سال  أو 
وداد   .3٤صـ "رر

وم". و3٤صـ "مضامني  أربعة". و3٢صـ "مضامني  نظم ونثر"( 3)  در
وداد   .1٠صـ "رر

 .٦٠صـ "مضامني  أربعة"( ٤)

ل"( ٥)  سال  أو 
وداد   .٢٦صـ "مضامني  ثالثة". و٦٢صـ "رر

ل"( ٦)  سال  أو 
وداد   .1٠3, و1٠٢صـ "رر
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ع عند: اجلواب  شيوِعها, وإشاعِة فساِدها, من أهمِّ الفرائض الديني ة ردُّ البِد 

الفرائض  من أهمي  ,هابوح  قر  وإبانة   ,هافساد   وإشاعة   ,هاشيوع   ع عندد  الب   رد  

إىل  عا الكل  ن د  فم   ,إىل يومنا هذا فر ل  واخل   فر ل  وعليه مىض الس   ,ةإمجاع األم  بة الديني  

 ة  وء السن  وكاد بالس   ,اوأرباب   البدعة   ب  أحو ,قواجلامعة فار   ,قر  فاإلمجاع خ   ,هترك  

 , قال اإلمامر العزيز األكرب عا إىل لعنة  ود   ,رباملنك   ر  ونى عن املعروف وأم   ,اوأصحاب  

 ليفأاعي ل عىل التالد   احلامل   أن    اعلم  ": (1)"املحرقة واعقالص  "ي يف حجر املك   ابن

البغدادي يف  أخرجه اخلطيبر  ما :هنالك عن حقائق ما قاصا   كنتر  وإن ,يف ذلك

 وسب   عر د  الب  »: -أو قال- «نر ت  إذا ظهرت الف  »قال:  ه أن   :(3)وغيه (٢)"اجلامع"

                                                 

مة  "الصواعق املحرقة" (1)  .3, صـ1املقد 

ا"( ٢) بكر اخلطيب البغدادي  محد بن عيل بن ثابت احلافظ أبوأل: "وياجلامع ألخالق الر 

 (.٥/٦7 "هدية العارفني")     .                        ه٤٦3 سنة تويف   ,الشافعي

, بطريق الوليد ٤٩٥, ٤٩٤, صـ3, اجلزء 7٨7 ذكر الروافض, ر: "السن ة"ل يف أخرجه اخلال( 3)

اهلل  عدان, عن معاذ بن جبل قال: قال رسولم بن مسلم, عن ثور بن يزيد, عن خالد ابن

« :ه, فإن عر وسب  أصحاِّب, فعىل العامل أن يرظهر  علم  يفعل فعليه لعنةر  مل إذا ظهرت الب د 

ئل « اهلل  واملالئكة  والن اس  أمجعني , قال: وسر ه؟ قال: السن ةر
قال: قلتر لوليد: وما إظهارر علم 

.بكر  بن عي اش وعب اد بن العوا أبو  م فقال: السن ةر



 فتاوى الحرمين

 

63 

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

 اس  والن   واملالئكة   اهلل  فعليه لعنةر  ,يفعل ذلك ن ملفم   ,هعلم   العاملر  ر  ظه  فلير  ,أصحاِّب  

 اهـ. (1)"«دال  ع   وال فا  منه ص   بل اهللريق ال ,أمجعني

عىل  ففريةٌ  ,هنفس   ه قاتلر فاعل   وإن   ,ةا من ثوران املعصي  هذ ها أن  ا حكمر وأم  

 ة.مهم   لفريضة   وتريمٌ  ,ة واجلامعةعن السن   وخروٌج  ,ةم  ئيف األ وطعنٌ  ,اهلل

 :جعلت أعظم  مقاصِدهاالتي  الن دوةما حكم : العاَشالسؤال 

نِّيهم  بني أهلالتأليف    ؟وبدعي همالقبلة مجيعًا, سم

يهم ني سر  ,القبلة مجيعا   أهلبني  ليف  أالتها مقاصد   أعظم   دوةر جعلت الن  

 ويت   ,وخيتلطوا ,يأتلفوا إىل أن يا  وعام خاصيا   ا  طر   (٢)ودعتهم ,هموبدعي  
 ,قواف 

 ,واحد   هم كقلب  كل   (٤)واويصير  ,كرني كاللبن والس  ممتزج   مجيعا   (3)ويكونوا ,دواح  ويت  

 أحد   إقرار   أن   (7)وزعمت   ,املتباينة هعقائد  عىل  كلٍّ  ثبات   (٦)مع ,هم لبعض  بعضر  (٥)أمل  توي

                                                 

اوي"أخرجه اخلطيب يف ( 1) نى, "اجلامع ألخالق الر  اذ املستميل, أصحاب الكر إمالء فضائل   باب ات 

 .عن معاذ بن جبل, ٢/11٨, 13٥٤ , ر:حابة ومناقبهم والنش ملحاسن أعامهلم وسوابقهمالص  

 .1٨صـ "مضامني  أربعة"( ٢)

وم"( 3)  سال  در
وداد   .1٠صـ "رر

ود"( ٤) لرر  سال  أو 
 .1٨صـ "اد 

ل"( ٥)  سال  أو 
وداد   .1٠٩صـ "رر

 .1٨صـ "مضامني  أربعه"( ٦)

 .1٩صـ "مضامني  أربعه"( 7)
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ه املأمورر وأن   ,ن كانم   اخاة معه كائنا  للمؤ ٌب موج   ,وعا  بكلمة اإلسالم ط  
به يف قوله  (1)

: « واالختالفر  ساءةر امل (3)ينبغي ه الوأن   ,(٢)«اهلل إخوانا   وا عباد  ونر كر  
 
 ,من األمور يف يشء

 صومٌ  وال صالةٌ  تقبل   يمكن أن ال (٥)هوأن   ,من اهلل تعاىل فريضةٌ  اد  االت   (٤)هذا وأن  

بل لو  ,نيا بدونهين والد  من بركات الد   شيئا   أحدٌ  يستحق   يمكن أن وال ,به إال   طاعةٌ  وال

 ذنب   كل    (7)وأن   ,جنان دخل   وال إيامن   الف ,القبلة مجيعا   ب فيام بني أهلالتحابر  (٦)هذا ال

 .؟ريغف   ه الفإن   ؛يم فيام بينهمهم وتعاد  شقاقر  إال   ,ي اهلندسلم  مل ر  يغف   يمكن أن

ة  بالسلمني, ودعوة  للن اس إىل  :اجلواب ع التني, ومضار  هذه كلُّها مضاد ة  للّش 

اكم وإي اهم, ضالل  مبني ِضلُّونكم وال يمف ال !إي   !تِنونكميم

 اس إىل ضالل  للن   ودعوةٌ  ,باملسلمني ةٌ ومضار   ,ع املتنيللش   ةٌ ها مضاد  هذه كل  

 وأقوالر  بون, فقد تواترت األحاديثر ينقل   منقلب   وا أيي مبني, وسيعلم الذين ظلمر 

                                                 

وم"( 1)  سال  در
وداد   .1٠صـ "رر

قال  :هريرة قال عن أِّب ,3/٤٥٥, ٩77٠ هريرة, ر: مسند أِّب "املسند"أخرجه اإلمام أمحد يف ( ٢)

 «.وابوا وأبش  دوا وقار  ضوا سدي تباغ   وا والاد  ع  ت   ال ,خوانا  اهلل إ وا عباد  ونر كر »: اهلل  رسول

ل"( 3)  سال  أو 
وداد   .٦٩صـ "رر

 .3٩صـ "مضامني  أربعه"( ٤)

 .3٦, وصـ٢7, وصـ٢٦صـ "مضامني  أربعه"( ٥)

   . ٢٨, و٢7صـ "مضامني  أربعه"( ٦)

ل"( 7)  سال  أو 
وداد  وم". و3٠صـ "رر  سال  در

وداد   .٨صـ "رر



 فتاوى الحرمين

 

65 

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

 ,د عنهم أمجعنيبالتباعر  واألمر   ,عنيد  تطة املبهي عن خمال  بالن   واحلديثر  ة القديمر األئم  

 ,اهماكم وإي  إي  » :بي عن الن   هريرة  عن أِّب "صحيح مسلم"ففي 

 ير  ال
 :بي عن الن   عمر  داود عن ابن ِّبألو ,(1)«نونكمفت  ونكم وال ير ل  ض 

 عن جابر   هماج زاد ابنر  ,(٢)«وهمتشهدر  وا فالماتر  وإن ,وهمتعودر  وا فالمرضر  وإن»

   بي عن الن: «(3)«موا عليهمتسلي  فالوهم مر لقيتر  وإن. 

وهم, وال ال وهم تؤاكِلموهم, وال تشاِربموهم, وال جتالِسم  تناكِحم

 ,وهمسر جتال   ال» :بي عن الن    عن أنس   (٤)ييلالعق   وعند

وا تصل   ال» :عنه (٦)ناب  ح   زاد ابنر  (٥)«وهمحر تناك   وال ,وهملر تؤاك   وال ,وهمبر تشار   وال

                                                 

لها,  "ح مسلمصحي"( 1) واية عن الضعفاء, واالحتياِ يف تم  مة الكتاب, باب الن هي عن الر  مقد 

 ,ابونالون كذ  مان دج  آخر الز   يكون يف» :اهلل  قال رسول :هريرة يقول عن أِّب ,٩صـ, 1٦ ر:

 ير  ونكم والضل  ير  ال ,اهماكم وإي  فإي   ,كمآباؤر  تسمعوا أنتم وال يأتونكم من األحاديث بام مل
 «.نونكمفت 

 يبعمر عن الن  عن ابن ,٦٦٢صـ, ٤٦٩1 كتاب السن ة, باب يف القدر, ر: "داود سنن أِّب"( ٢)

 تشهدوهم وا فالماتر  وإن ,تعودوهم وا فالمرضر  إن ,ةهذه األم   جموسر  ةر القدري  » :قال.» 

مة, باب يف القدر, ر: "ماجه سنن ابن"( 3)  .اهلل عن جابر بن عبد ,٢٦صـ, ٩٢ املقد 

 (.٦/٢7 "هدية العارفني") انظر ترمجته: (٤)

عن أنس بن مالك  ,1/1٢٦, 1٥3 باب أيوب, تت ر: "الضعفاء الكبي"أخرجه العقييل يف ( ٥)

 وسيأتى قومٌ  , وأصهاريل أصحاِّب   اختارين فاختار   اهلل  إن  » :اهلل  قال رسول :قال

 «.حوهمتناك   وال ,لوهمتؤاك   وال ,بوهمتشار   وال ,سوهمجتال   فال ,ونم وينتقصونميسب  

 (.٦/3٦ "هدية العارفني")انظر ترمجته:  (٦)
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 ءير  ب   إين  » :بي عن الن    اذ  عن مع يلمير والد   ,(1)«وا معهمتصل   وال ,عليهم

 .(3)«(٢)ك والديلمهم كجهاد التر جهادر  ,يمنهم وهم براء مني 

ًا, وال ال رِجئًا, وال جتالِس قدري   خارجي اً  مم

 ىثن :ادقعن اإلمام جعفر الص   (٥)"اءانتخاب حديث القر  "يف  (٤)فيل  وللس  

ع ه سم  أن   طالب  ن أِّبني عن أبيه عيل بعن أبيه احلس   حممد عن أبيه عيل أِّب

 ,ئا  رج  مر  وال ,ا  س قدري  جتال   ال» :مامة الباهيل أر  يقول ألِّب اهلل  رسول  

                                                 

ب ان يف  أخرجه ابنر ( 1)
, 1 اجلزء, اهلل القصي باب الباء, تت: بش بن عبد "كتاب املجروحني"ح 

 .طريق أنس, ب1٨7صـ

نطوراء ق وهم بنر" :اِّبفقال اخلط   ,اختلف يف أصل التك" :"فتح الباري"حجر يف  قال ابن( ٢)

 ,كمن التر  م جنٌس ب بأن  وتعق   ,يلمم الد  هر  :كراع" :وقال ,"أمة كانت إلبراهيم 

وقال وهب بن  ,"م أجناس كثيةوهر  ,ن أوالد يافثم م  هر " :مروع   وقال أبو ,"وكذلك الغز

 وجوج ومأجر يأجر  كان بعضر  ,ني السد  القرن   ى ذوملا بن  ,وجوج ومأجر يأجر  عم   وم بنرهر " :همنب  

ن م  " :وقيل ,"م من نسل تبعإن  " :يلوق   ,"وا التكهم فسم  يدخلوا مع قوم   وا ملفتكر  ,غائبني

 ."كومي بن يافث بنا" :وقيل ,"هيافث لصلب   بنا" :وقيل ,"وحولد أفريدون بن سام بن نر 

ك,  "فتح الباري"]  .[٦/11٨كتاب اجلهاد والسي, تت باب قتال التر

 ,317, صـ٢ اجلزء ,3٤3٥ ر: ,باب السني, فصل "ور اخلطابالفردوس بمأث"انظر: ( 3)

 هم فليبلغهم أين  ك  ن أدر  أال فم   ,بون بالقدريكذي  ي قومٌ سيكون بعد  » معاذ بن جبل:طريق ب

 «.هم كجهاد التك والديلمجهادر  ,يوهم برء من  ,منهم ءٌ يبر

 .مل يتبني  لنا املراد( ٤)

 .مل نعثر عىل ترمجته( ٥)
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 ويغلون كام غلت اليهودر  ,ين كام يكفؤ اإلناءم يكفؤن الدي ن  إ ,ا  خارجي   وال

 .احلديث... (1)«ىصاروالن  

 بدعة   إذا رأيتم صاحب  » :بي عن الن   س عساكر عن أن   والبن

وا يف وجه  اكف  ف لكن  ,اِمنهم الص   جيوز أحدٌ  وال ,ع  مبتد   يبغض كل   اهلل  فإن   ؛ههر 

 .(٢)«باباد والذ  ر  ار مثل اجل  يتهافتون يف الن  

 تفاحتوهم القدر, وال جتالِسوا أهل   ال

سوا جتال   ال» :بي عن الن   عن عمر  (٤)واحلاكم (3)داود وألِّب

 .(٥)«تفاتوهم وال ,القدر أهل  

                                                 

يف  1حرف اهلمزة, كتاب اإليامن واإلسالم من قسم األفعال, الباب  "نز العاملك"انظر: ( 1)

, نقال  1/1٨٨, 1٥٩3 يف اإليامن بالقدر, فرع يف القدرية, ر: 7حقيقتها وجمازيا, الفصل 

لفي يف  اء"عن الس   ."انتخاب حديث القر 

 .عن أنس, ٤3/337احلسني, عامر بن  ٥1٤٤ حرف العني, تت ر: "التاريخ"عساكر يف  أخرجه ابن( ٢)

 .عن عمر بن اخلطاب, ٦٦٦, صـ٤71٠ كتاب السن ة, باب يف القدر, ر: "السنن"أي: يف ( 3)

 .(٦/٤٨ "هدية العارفني") انظر ترمجته: (٤)

ك"أخرجه احلاكم يف ( ٥)  .عن عمر بن اخلطاب , 1/1٢٤, ٢٨7 كتاب اإليامن, ر: "املستدر 
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 (٤)والطرباين ,مسعود   عن ابن (3)هماج وابن   (٢)والتمذي (1)داود وألمحد وأِّب

م هت  هإرسائيل يف املعايص فن   بنو ملا وقعت  » :بي عن الن   موسى  عن أِّب

 اهللر فضب ,وهمبر وهم وشار  سوهم يف جمالسهم وآكلر فجال   ,ينتهوا هم فلمعلامؤر 

                                                 

طريق يونس بن , ب٦٠٩, صـ٤33٦ م, باب األمر والن هي, ر:كتاب املالح "السنن"أي: يف ( 1)

 :اهلل  قال رسول :اهلل بن مسعود قال عن عبد ,عبيدة عن أِّب ,بن بذيمة راشد عن عيل

 اتق   !هذا يا" :فيقول جل  يلقى الر   جلر كان الر   :إرسائيل يعىل بن دخل النقصر  ما ل  أو   إن  »

ه ه وشيب  أكيل   يكون   يمنعه ذلك أن يلقاه من الغد فال ثم   ,"لك حيل   ه الفإن   ؛ع ما تصنعود   اهلل 

ن  :قال ثم   «,هم ببعضبعض   قلوب   اهللر ب  وا ذلك رض   فعلر فلام   ,هوقعيد   وا  م  رر ف  ين  ك 
ذ  ن  ال 

ع  ﴿لر

﴾ إىل قوله م  ي  ر  ى اب ن  م  يس 
ع  ود  و  اور  د 

ان  س 
ىل  ل  يل  ع 

ائ  رس  
ن ي إ  ﴾ :ب  ون  قر اس   [,٨1-7٨ ]املائدة: ﴿ف 

ه ولتأطرن   ,الظامل يعىل يد ولتأخذن   ,رعن املنك   باملعروف ولتنهون   لتأمرن   !كال واهلل » :قال ثم  

 «.قصا   ه عىل احلق  ولتقصن   ا ,أطر عىل احلق  

عن , ٦٨٦, صـ3٠٤7 أبواب تفسي القرآن, ]باب[ ومن سورة املائدة, ر: "جامع التمذي"( ٢)

 .اهلل بن مسعود عبد

ر, ر: "ماجه نن ابنس"( 3) تن, باب األمر باملعروف والنهي عن املنك  , ٦٨٠, صـ٤٠٠٦ كتاب الف 

 .عبيدة عن أِّب

يف  1الكتاب الثالث من حرف اهلمزة يف األخالق ...إلخ, الباب  "كنز العامل"انظر: ( ٤)

يف تعديد األخالق املحمودة, حرف األلف, األمر  ٢األخالق واألفعال املحمودة, الفصل 

 موسى. , نقال  عن طب عن أِّب3/3٦, ٥٥7٠ ملعروف والنهي عن املنكر, اإلكامل, ر:با
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وا ذلك بام عص   ,ود وعيسى بن مريمولعنهم عىل لسان دا ,هم ببعضبعض   قلوب  

 .(1)«ا  طرأ ى تأطروهم عىل احلق  حت   ! بيدهوالذي نفس   ال ,وكانوا يعتدون

ه جاءه أن  » :عمر  عن نافع عن ابن (٢)هماج داود وابن   وللتمذي وأِّب

كان قد  فإن ,ث  ه قد أحد  بلغني أن   :فقال ,المعليك الس   ئقرير  فالنا   إن   :فقال رجٌل 

 .(3)«المء عليه الس  قر  تر  فال ث  أحد  

 اهلواء جتالِسوا أهل   ال

 (٦)ينسي   بنالبصي وحممد  وعن احلسن   (٥)قالبة عن أِّب (٤)ارميالد   وروى

 .(7)"اهلواء سوا أهل  جتال   ال"م قالوا: أن  

                                                 

 .اهلل عن عبد, ٢/٤٢, 3713 اهلل بن مسعود, ر: مسند عبد "املسند"أخرجه اإلمام أمحد يف ( 1)

 .عمر ابن عن, ٦٩1, ٦٩٠, صـ٤٠٦1 كتاب الفتن, باب اخلسوف, ر: "ماجه سنن ابن"( ٢)

بني بالقدر من الوعيد[, أبواب القدر, باب ]ما جاء يف املكذي  "اجلامع" أخرجه التمذي يف( 3)

 ."غريٌب  صحيٌح  نٌ س  ح   هذا حديٌث " :[عيسى قال أبو] .عمر بنعن , ٤٩٥, صـ٢1٥٢ ر:

عن , 1/1٢٠, 3٩1 األهواء والبدع واخلصومة, ر: باب اجتناب أهل "السنن"أي: يف ( ٤)

آمن  ال فإين   ؛لوهمجتاد   األهواء وال ا أهل  سوجتال   ال"قالبة:  قال أبو :أيوب قال

 ."كنتم تعرفون أو يلبسوا عليكم ما ,ضاللتهم يغمسوكم يف أن

 ملتقطا (. 3٠٨, ٤/3٠7, 3٤٢1 اهلل, ر: حرف العني, من اسمه عبد "تذيب التهذب") انظر ترمجته: (٥)

 ملتقطا (. ٢٠٢-7/٢٠٠, ٦1٨7 حرف امليم, من اسمه حممد, ر: "تذيب التهذيب")انظر ترمجته:  (٦)

 , 1/1٢1, ٤٠1 باب اجتناب أهل األهواء والبدع واخلصومة, ر: "السنن"أخرجه الدارمي يف ( 7)

= 
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 :فقال ل ,ق بن حبيبإىل طل ي جلستر بن جب   رآين سعيدر "وعن أيوب قال: 

 .(1)"سهجتال   ال !بن حبيب إىل طلق أرك جلست   مل أ  

دخل رجالن من أصحاب األهواء عىل "قال:  (٢)يدعب   وعن أسامء بن

من  : فنقرؤ عليك آية  قاال ,ال: القف ,ثك بحديثنحدي  !بكر أبا ين فقاال: ياسي   ابن

 :القوم فقال: بعضر  ,قال: فخرجا ,ي أو ألقومن  لتقومان عني  ,قال: ال ,كتاب اهلل

  خشيتر قال: إين   !اهلل من كتاب ك آية  ا عليءيقر يك أنكان عل وما !بكر أبا يا

 .(3)"يذلك يف قلب   يقر  ف ,نااففيحر   آية   يقرءا عيل   أن

                                                 

= 

 ,األهواء سوا أصحابجتال   ال"ام قاال: أن   ,يني  س   عن احلسن وابن ,عن هشام ,طريق زائدةب

 ."تسمعوا منهم وال ,لوهمجتاد   وال

, 3٩٢ باب اجتناب أهل األهواء والبدع واخلصومة, ر: "السنن"أخرجه الدارمي يف ( 1)

إىل طلق بن  ي جلستر بن جب   سعيدر  رآين"قال:  ,عن أيوب ,اد بن زيدطريق مح  , ب1/1٢٠

 ."هجتالسن  ال !,إىل طلق بن حبيب أرك جلست   مل : أ  فقال ل ,حبيب

 (.ملتقطا   1/٢٨٥, ٤٤٢ , ر:أسامء ا, من اسمهاأللفحرف  "تذيب التهذيب"انظر ترمجتها: ) (٢)

, 3٩7 األهواء والبدع واخلصومة, ر: باب اجتناب أهل "السنن"أخرجه الدارمي يف ( 3)

 .عن أسامء بن عبيد, 1٢1, 1/1٢٠
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 :يوباألهواء قال: أل من أهل رجال   أن  " :(1)مطيع وعن سالم بن أِّب

 ,"نصف كلمة وال" بأصبعه وهو يشي فوىل  ل: قا ,أسألك عن كلمة   !بكر أبا يا

 .(٢)"منىه الير بخنص   نا سعيدٌ وأشار ل

 بن جب   سأل سعيد   رجال   أن  " :(3)وعن كلثوم بن جرب
 
 ,هجيب   فلم ي عن يشء

 .(٥) (٤)"؟!ز ايشانا   :فقال له ,فقيل له

 ؛اخلصومات سوا أصحاب  جتال   ال" :قال (٦)حممد بن عيل جعفر وعن أِّب

 .(7)"آيات اهلل ضون يفوم الذين خيفإن  

                                                 

 ملتقطا (. ٢٥7, ٦/٢٥٦مطيع,  , سالم بن أِّب1٢٩٦ ر: "سي أعالم النبالء")انظر ترمجته:  (1)

 .1/1٢1, 3٩٨ األهواء والبدع واخلصومة, ر: باب اجتناب أهل "السنن"أخرجه الدارمي يف ( ٢)

 ملتقطا (. ٦/٥٨٢, ٥٨٤7 كلثوم, ر: احرف الكاف, من اسمه "تذيب التهذيب"انظر ترمجتها: ) (3)

 األهواء؟!. كلمة فارسي ة معناها )منهم( أي: من أهل( ٤)

 .1/1٢1, 3٩٩ باب اجتناب أهل األهواء والبدع واخلصومة, ر: "السنن"أخرجه الدارمي يف ( ٥)

 ملتقطا (. 7/33٠, ٦٤٠3 حرف امليم, من اسمه حممد, ر: "تذيب التهذيب") انظر ترمجته: (٦)

, ٤٠٠ األهواء والبدع واخلصومة, ر: باب اجتناب أهل "السنن"أخرجه الدارمي يف ( 7)

قال:  جعفر حممد بن عيل عن أِّب ,عن ليث ,حدثنا فضيل ,اهلل طريق أمحد بن عبد, ب1/1٢1

 ."آيات اهلل م الذين خيوضون يففإن   ؛اخلصومات سوا أصحاب  ال  جت ال"
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 :عمر تت حديث ابن (1)"شح املشكاة"ي يف حجر املك   قال اإلمام ابن

 .اهـ (٢)"عد  الب   رة أهلرنا بمهاج  م  ا أر ألن  " :«ي السالمتقرئه مني  ال»

 األغيار جتر   سةر إذ جمال  " :«القدر سوا أهل  جتال   ال» :تت حديث "املرقاة"ويف 

 .اهـ (3)"إىل غاية البوار وناية اخلسار

 ؛م عليهميسل   وال ,يدانيهم ع والد  يكاثر أهل الب   ال" :(٤)"غنية الطالبني"ويف 

بي لقول الن   ؛هفقد أحب   م عىل صاحب بدعة  ن سل  م  " :نا أمحد بن حنبل قالإمام   ألن  

: « يهم يف يني  وال ,يقرب منهم وال ,سهمجيال   وال ,(٥)«وابينكم تاب   الم  وا الس  أفشر

 ,كروام عليهم إذا ذر ح  يت وال ,وايهم إذا ماتر  عليصيل   وال ,وراألعياد و أوقات الرس  

بذلك  با  حمتس   ,ببطالن مذهب أهل البدعة دا  معتق   ,يم يف اهلل نهم ويعاد  بل يباي  

                                                 

: ألمحد بن حممد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي "فتح اإلله شح املشكاة"أي:  (1)

ي الشافعي, تويف  سنة  شهاب  (.٥/1٢1 "هدية العارفني")                 .ه٩7٤الدين املك 

, نقال  1/3٢٠, 11٦ , تت ر:3ب اإليامن بالقدر, الفصل كتاب اإليامن, با "املرقاة"انظر: ( ٢)

 حجر. عن ابن

 .1/3٠٩, 1٠٨ , تت ر:٢كتاب اإليامن, باب اإليامن بالقدر, الفصل  "املرقاة"( 3)

 ه.٥٦1 سنة املتوّف   ,القادر الكيالين احلسني : للشيخ عبد"الغنية لطالبي طريق احلق  "أي:  (٤)

 .(٢/٢٠٦ "كشف الظنون")

ك"خرجه احلاكم يف أ( ٥) ري موسى األشع   عن أِّب, 7/٢٦1٠, 731٠ كتاب الرب  والصلة, ر: "املستدر 

.  :صحيح" :الذهبي القو ."خيرجاه ومل ,اإلسناد صحيحر  هذا حديٌث "قال احلاكم". 
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 ن أحب  م  " :(1)يل بن عياضوقال فض  " :-قال- "الثواب اجلزيل واألجر الكثي

من  م اهلل ذا عل  وإ ,اإليامن من قلبه وأخرج نور   ,هعمل   أحبط اهللر ,بدعة   صاحب  

وإذا  ,هعملر  قل   ه وإنذنوب   يفغر   تعاىل أن اهلل  وتر رج   لصاحب بدعة   ٌض ه مبغ  أن   رجل  

 اهـ. (٢)"رآخ   ذ طريقا  فخر  عا  يف طريق  مبتد   رأيت  

ب جتالِسوا أهل   ال ر  ة اجل  ًة كعر  ر  ع؛ فإن  هلم عم  األهواء والبِد 

ن انتهر    قلب ه أمنًا وإيامناً  مأل اهللم تعاىل ,صاحب  بدعة   م 

 فإن   ؛ةبدعلا أهل   بةر الح جمان  ف الص  ل  ة الس  من سن  ": (3)"شعة اإلسالم"ويف 

«بر  ة اجل  كعر   ة  ر  هلم عر  ع؛ فإن  د  األهواء والب   سوا أهل  جتال   ال» :قال بي الن  
وقد  ,(٤)

 ,وتاهمم   وشهود   ,رضاهموعن عيادة م   ,المة بالس  ة القدري  عن مفات    بير نى الن  

غ هم بأبل  هانت  أو ,القول هم بأشدي طاع انتهار  تاس فإن ,البدعة   وعن االستامع لكالم أهل

                                                 

 (.3/3٦1,  ٦7٦٨ ر: "ميزان االعتدال")انظر ترمجته:  (1)

اإلسالمية, باب يف معرفة الصانع, فصل, : العقائد والفرق ٢القسم  "غنية الطالبني"( ٢)

 ملتقطا . 1٦٦, 1/1٦٥

 "زاده إمام"بكر املعروف بـ اإلسالم حممد بن أِّب ام الواعظ ركنمإل: ل"شعة اإلسالم"  (3)

 (.٢/7٤ "كشف الظنون")      .ه٥٦٠احلنفي, وكان حي ا  يف سنة 

ل "اإلبانة الكرربى"بطة يف  كام أخرجه ابن( ٤) اإليامن, باب التحذير من صحبة قوم  الكتاب األو 

 .جماهد عن قيس بن سعد , بطريق1/٤٤1, 3٤٢ يمرضون القلوب ويفسدون اإليامن, ر:
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 ,وإيامنا   ه أمنا  تعاىل قلب   مأل اهللر ,بدعة   ن انتهر صاحب  م  » :في احلديثف ,اهلوان فعل

 هـ.ا (٢)"(1)«القيامة من الفزع األكرب أمنه اهلل تعاىل يوم   ,بدعة   ومن أهان صاحب  

ع دائمة  عىل ممر  األوقات أهل هجرةم   األهواء والبِد 

األهواء  أهل هجرة   ن  إ": (3)"اري شح صحيح البخاريإرشاد الس  "ويف 

 اهـ. (٤)"إىل احلق   جوعر والر   تظهر التوبةر  مل ما ,األوقات عىل ممر   ع دائمةٌ د  والب  

ن أحب   ل ه اهللم ال - الرءم مع م    معهمحيب  رجل  قومًا إال  جع 

  ستى فيها  ,يف خصوص هذه املسألة رسالة   الضعيف اآلن يف تأليف   والعبدر 

 األعنير  ةر ما فيه قر   ,العلامء ونصوص   ة  وحديثي   ة  من دالئل قرآني   -إن شاء اهلل تعاىل-

يف  وقد قال  ؟!همت  هم فكيف بمحب  ست  جمال   فإذا كان هذا حكم ,دورالص   وشفاءر 

                                                 

, ٥37 من انتهر صاحب بدعة, مأل اهلل قلبه أمانا  وإيامنا , ر: "املسند"كام أخرجه القضاعي يف ( 1)

مأل  ,بدعة   نتهر صاحب  ن ام  : »اهلل  قال رسول :قال ,عمر بناعن  ,عن نافع, 1/31٩

ه م  له وأكر   ن  ال  ن أ  وم   ,الفزع األكرب يوم   نه اهللرأم   ,بدعة   ن أهان صاحب  وم   ,وإيامنا   ه أمنا  قلب   اهللر 

 .«فقد استخف بام أنزل عىل حممد  ,يه ببشأو لق  

 .7, ٦فصل فيام يثبت بالسن ة, قـ "شعة اإلسالم"( ٢)

ين أمحد بن حممد اخلطيب  : للفاضل شهاب"خاريإرشاد الساري شح صحيح الب" (3) الد 

 (.1/٤3٦ "كشف الظنون".                         )ه٩٢3القسطالين املصي الشافعي, املتوّف  سنة

, ٦٠٦٥ ...إلخ, تت ر: كتاب األدب, باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر "إرشاد الساري"( ٤)

13/1٠٠. 
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عن  ه يف أحاديث عديدة  وغي   (٢)سائيوللني , (1)«ن أحب  مع م   املرءر » :املتواتر احلديث

 .(٤)«معهم ه اهللرل  جع   إال   قوما   رجٌل  ب  حي ه الأن  » :حلفه  ه وغي   (3)عيل

مرهتم ه اهللم يف زم ن أحب  قومًا حّش    م 

 :بي عن الن    (7)قرصافة عن أِّب (٦)"الكبي"والطرباين يف  (٥)وللضياء

 .(٨)«مرتميف زر  ه اهللرحش    قوما   أحب  ن م  »

                                                 

, ٦1٦٨ كتاب األدب, باب عالمة احلب  يف اهلل ...إلخ, ر: "الصحيح"أخرجه البخاري يف( 1)

 .اهلل عن عبد, 1٠7٥صـ

يف املواعظ  1حرف امليم, كتاب املوت من قسم األفعال, الباب  "كنز العامل"انظر:  (٢)

 , نقال  عن الن سائي عن عائشة.1٥/3٦3, ٤3٤1٥ يف الرباعيات, ر: ٤والتغيبات, الفصل 

 .عن عيل, ٥/1٩, ٦٤٥٠ باب امليم, من اسمه حممد, ر: "املعجم األوسط" أخرجه الطرباين يف (3)

ك"أخرجه احلاكم يف  (٤)  .عن عائشة, 1/٢٥, ٤٩ كتاب االيامن, ر: "املستدر 

 (.٦/٢٥٥ "األعالم") انظر ترمجته: (٥)

 .قرصافةعن , 3/1٩, ٢٥1٩ باب, مسند جندرة بن خيشنة, ر: "املعجم الكبي"أي: يف  (٦)

 (.٥7٢, 1/٥71, ٨11 باب اجليم والنون, ر: "أسد الغابة")ظر ترمجته: ان (7)

يف التغيب  1حرف االصاد, كتاب الصحبة من قسم األفعال, الباب  "كنز العامل"انظر:  (٨)

 قرصافة. , نقال  عن الضياء عن أِّب٩/٦, ٢٤٦73 فيها, ر:
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ن خيالِل ,الرجلم عىل ديِن خليلِه كم م   فلينظر  أحدم

 عىل دين   الرجلر » :بي عن الن   هريرة  والتمذي عن أِّب (1)داود وألِّب

هذه األحاديث وما يف بابا  وقد بسطنا ترجيات   ,(٢)«لن خيال  كم م  أحدر  فلينظر   ,هخليل  

 .(3)"يح النرسين بجواب األسئلة العشينف  "يف رسالتنا 

ونموا عباد  اهلل إخواناً » معنى حديث:  «كم

 ,املسلمني به ضعفاء   ضل  لير  ؛يطان اللعنيالش   مقصدر  فهذا املقصدر  ,وباجلملة

 واحلكمر  ,همن عند قائل   جديدٌ  تشيعٌ ف ,من اهلل تعاىل ه فرٌض عليه بأن   ا احلكمر أم  

مع  قاقر الش   ثم   ,عىل اهلل  ٌل وتقو   ففريةٌ  ,بدونه بركة   حصولو ,قبول طاعة  باستحالة 

يمكن  ه البأن   بل احلكمر  ,يغفر ه البأن   فاجلزمر  ,ه ذنبا  رض كونر فر  عة ومعاداتم إند  تاملب

 وولوٌج  ,ة واجلامعةعن دائرة السن   واضٌح  ٌج من اإلمكان خرو ه استثناءٌ ألن   ؛يغفر   أن

قال اهلل  ,ة واآليات القرآنيةللعقائد احلق   صيٌح  وإنكارٌ  ,يف اخلروج واالعتزال فاضٌح 

اءر ﴿ :تعاىل  ن ي ش 
ل ك  مل  ا درون  ذ  رر م 

ف  غ  ي  رر وقال اهلل تعاىل:  ,[٤٨ ]النساء: ﴾و 
ف  غ  ﴿إ ن  اهلل   ي 

                                                 

, ٦٨3, صـ٤٨33 الس, ر:جي كتاب األدب, باب من يؤمر أن "السنن"داود يف  أخرجه أبو (1)

 .«لن خيال  كم م  فلينظر أحدر  ,هعىل دين خليل   جلر الر  »: قال  يبالن  هريرة أن   عن أِّب

, ٢37٨ أبواب الزهد, باب الرجل عىل دين خليله, ر: "اجلامع"أخرجه التمذي يف  (٢)

 .هريرة عن أِّب, ٥٤٢صـ

تطبع  (, مله13٤٠رضا خان  )ت  : لإلمام أمحد"فيح الن رسين بجواب األسئلة العشين" (3)

 .(3٤صـ "تصانيف إمام أمحد رضا")        بعد.
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نروب  مج  يعا ﴾ فمعناه كام  ,(1)«خوانا  إاهلل  وا عباد  ونر كر » :ا حديثوأم   ,[٥3 ]الزمر: الذ 

فيجع إىل أمر  ,(٤)"اكتسبوا ما تصيون به إخوانا  ": (3)هوغي   (٢)"عمدة القاري"يف 

يبقوا عىل  أن ال ,أهل احلق   وا به إخوان  ليصير  ؛ةدعة بتك البدعة وقبول السن  تاملب

 مبني. ضالٌل  إال  هذا  إن ,بمؤاخاتم احلق   ر أهلر ويؤم   ,مبدعات  

عنى كون اخلاتِم آِخر  األنبياء, أبط ل مما حكم من : عّش احلاديالسؤال 

 ؟"ِمن خمي الت العوام"أن ه:  وزعم

ف صن   كان رجال   ,"هذا إال   يغفر   يمكن أن ذنب   كل   إن  " :هذه املقولة قائلر 

وزعم  ,األنبياء ر  آخ   ل فيها معنى كون اخلاتم  أبط   ,بوةختم الن   ىمعن (٥)يف جتديد رسالة  

 " :هأن  
ماين ر الز  والتأخ   م  التقد   فإن   ؛بي للن   فيه فضيلةٌ  ليست   نأو ,الت العوامن خمي  م 

 
 
ول  اهلل  به يف قوله تعاىل:  املدحر  فكيف يصح   ,ليس من الفضل يف يشء سر ن ر 

ل ك  ﴿و 

﴾ ات م  الن ب ييني  خ  األنبياء  وسائرر  ,اتبالذ   نبي   نا نبي   أن   :ام معناهوإن   ,[٤٠ ]األحزاب: و 

                                                 

حيح"أخرجه البخاري يف  (1) كتاب األدب, باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ...إلخ,  "الص 

 .هريرة عن أِّب, 1٠٥٩, صـ٦٠٦٤ ر:

مة بدر"عمدة القاري شح صحيح البخاري" (٢) ين أِّب : للعال  بن أمحد العيني  حممد حممود الد 

 (.1/٤33 "كشف الظنون".                                                            )ه٨٥٥احلنفي, املتوّف  سنة 

 .13/1٠٩, ٦٠7٦ كتاب األدب, باب اهلجرة, تت ر: "إرشاد الساري"انظر:  (3)

لتدابر ...إلخ, تت كتاب الرب  والصلة, باب ما ينهى عن التحاسد وا "عمدة القاري" (٤)

 .1٥/٢1٨, ٦٠٦٤ ر:

ها: ٥)  , طبعها أخوه يف مطبعة الصديقية بربييل."عب اس تذير الن اس من إنكار أثر ابن"( سام 
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 ىفعىل هذا املعن" :-قال- ,(1)"اتام تنتهي عىل ما بالذ  بالعرض إن   ما وسلسةر  ,بالعرض

 نبي   يف زمنه  كان فرضا   بل إن ,ابقنيسبة إىل األنبياء الس  بالن   ه تر خامتي   تتص   ال

 نبي   لد بعده ور  بل إن" :-قال- ,(٢)"ه بحاهلاتر لكانت خامتي   ,ام   ر يف موضع  آخ  

 ر يف طبقة  آخ   ه نبي  ز يف عص  و  فكيف إذا جر  ,ة أصال  ة املحمدي  متي  خيل ذلك باخلا مل ,فرضا  

 سالة املذكورة من أن  زعم يف الر   ما وحداه عىل ذلك تصحيحر  ,(3)"خرى من األرضأر 

 ,حممول هوعىل ظاهر ,مقبول صحيٌح  (٤)«كمكنبيي  نبي   أرض   يف كل  »اس: عب   ابن أثر  

ها هم كل  وغي   (٥)ينالخاوي والسيوطي والقسطلس  كا ةر التي ذكرها األئم   والتأويالتر 

ة السن   أهل ليه علامءر ع ورد   ,شاعهاأو هذه وهو قد طبع رسالة   ,ةوخمذول ةٌ ودمرد

دوة الن   ناظم   إن   ثم   ,اعوالبق ومأل األرض   ,وذاع األمرر  شاع   ىحت   ,قطر واجلامعة من كل  

وقال  ,(٦)فاق املذكورت  اد وادوة من االت  الن   با ملقصد   واتج   ,ه املنقولة سابقا  أثر مقولت  

                                                 

 ملتقطا . ٦-٤صـ "تذير الن اس"( 1)

 .1٨صـ "تذير الن اس" (٢)

 .3٤صـ "تذير الن اس"( 3)

ك"أخرجه احلاكم يف  (٤) عن , ٤/1٤3٢, 3٨٢٢ سي سورة الطالق, ر:كتاب التفسي, تف "املستدر 

 ."صحيح". وقال الذهبي: "هذا حديٌث صحيحر اإلسناد ومل خيرجاه". قال احلاكم: اس عب   ابن

 (.11٦, ٥/11٥ "هدية العارفني")انظر ترمجته:  (٥)

 دروم"( ٦)
وداد   .٩صـ "رر
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ه ومقولتر  ,ةة املحمدي  األم   مان حكيمر كان يف هذا الز   النا  موالنا فر  أن   شك   ال"يف آخره: 

 ؟ح وذلك املمدوحذا املاد  ه فام حكمر  .اهـ "هذه يف أقىص مدارج االستحسان

 تغسله البِحار القائل قد أتى بام ال: اجلواب

ين ه إن  كون  و اِت الد   خاتم  الن بيني بمعنى آِخرهم, من رضوري 

بيني بمعنى الن   خاتم   ه كون   فإن   ؛حارتغسله الب   فقد أتى بام ال ا املمدوحر أم  

يف  وضالٌل  بواٌح  كفرٌ  ,بعده أو معه جديد   نبيٍّ  فتجويزر  ,ينالد   ات  من رضوري   ,رهمخ  آ

األنبياء فليس  خرر آ  دا  حمم   يعرف أن   ا ملإذ": "والنظائر األشباه"قال يف  ,ينالد  

 اهـ. (1)"اته من الضوري  بمسلم؛ ألن  

 ة  اخلارجي   الزائغة   فقد كان يكفي خلساره استحسانه تلك املقولة   حر ا املاد  وأم  

مما شح يف  كام هو الظاهرر -يف رسالته  جلصدر من الر   ما إليه معرفةر  نضم  ا فإن ,ةاملعتزلي  

 مرارا . النكال كام مر   للكفر وأشدي  مستلزمٌ  "ة املرحومةحكيم األم  "ـب ح  ه فوصفر  ,-السؤال

                                                 

 .٢٢٢: الفوائد, كتاب السي,  صـ٢الفن  "األشباه" (1)
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الِفرق  السكوت الحض يف السائل اخلالفية بني :عّش الثاينالسؤال 

 هل فيه نصح  للسن ة أو إرضار  هبا أو بأهلها؟, اإلسالمي ة

ن سأل عن م   فتى منها كل  اإلفتاء ير  دارر  (1)بنىن تر أ ا تريدأن   دوةر زعمت الن  

 .أو كافرا   كان السائلر  مسلام   ,عملأو  ةعقد

ديه هوتست ,العلامء جملس   املجلسر  يكون   من املستبشع أن فإن   :(٢)وقالت

 يد العلامءر  فإذا مل ,ةخروي  األر  املؤاخذة ومع ذلك فيه خوفر  ,يدون فال يف أمر   اسر الن  

ة ت  و   هر ة العوام ليعملوا بامن  ع  أ   ه إطالقر خي  يف ترك اجلواب أو تأ (3)و ,ن يديم  ف

 .العلامء ال  ؤسويتكوا  ,همس  أنف

رق الف   ن سأل عن املسائل املتنازع فيها اآلن بنيلكن م   :(٤)ومع ذلك قالت  

با أو  شديدٌ  ة أو إرضارٌ للسن   فهل فيه نصٌح  ,كوتفيجاب بمحض الس   ,ةاإلسالمي  

 بأهلها؟.

                                                 

وداد  "( 1) ومرر ل  ودر  .٦٠صـ "أو 

وم"( ٢) ل ودر  أو 
وداد   .٦٢صـ "رر

وم"( 3) ل ودر  أو 
وداد   .٦3صـ "رر

وم"( ٤) ل ودر  أو 
وداد   .٦٠صـ "رر
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 بالسن ة وأهلِهافيه إرضار  شديد   ,نعم: اجلواب

ديد عىل كتامن العلم دةم بالوعيد الش   قد استفاضت األحاديثم التوع 

 ترك   أن  "ـب دوةر وقد اعتفت الن   ,هاة وأهل  بالسن   شديدٌ  فيه إرضارٌ  ,نعم

 ,"ةخروي  املؤاخذة األر  فيه خوفر و ,لعنان العوام ٌق ومطل   مستبشعٌ  ,خيهتأاجلواب بل 

 :وقد قال تعاىل ,ديد عىل كتامن العلمبالوعيد الش   دةر توع  امل تفاضت األحاديثر وقد اس

﴾ ون هر ترمر ال  ت ك  ترب يينرن هر ل لن اس  و  ت اب  ل 
ك  ين  أروتروا  ال 

يث اق  ال ذ  ذ  اهللر م  إ ذ  أ خ   ﴿و 

 ,فيه املبتدعةر  خالفت   كوت عن جواب مابالس   األمرر  ,فمع ذلك ,[1٨7 عمران: ]آل

 ,إليها هدايةٌ  اإلرشاد   وال دوة من العلم  الن   عند ة ليست  السن   أهل ئد  عقا ألن   إال  ليس 

 يف بام اعتقد العوامر  تبال ا الن  أبزعمها من األحاديث واآلية, أو  ا خمصوصةٌ أو أن  

ا قد أن   شك   فال ,وعىل كلٍّ  ,تهم فيام هنالكعن  بإطالق أ تكثرت   وال ,كتلك املعار  

 ة واجلامعة يف قصدها ذلك.ن  الس بمذهب أهل ت  استخف  

نكِر أحد  عىل أحد  قوالً  ال" :ما حكم قول: عّش الثالثالسؤال   ؟"يم

 ثلبت مل ,اكان  م ورفعت   ,وعظمت شأنا ,األوباش تحش دوة  الن   حيث أن  

تطبع وتشاع يف  ل  ئرساويكتبوا  ,س احلضاروىل رؤع اوبا ليخطهخطباء   أجازت   نأ

مع  ,كم فيه من سوء املسال  هر  مع علم ما ,ا ذلكفهل كان جيوز هل ,سفاراأل

 ير  ال أن :يف ضوابطها (1)رت  قر   ما
 ؟قوال   عىل أحد   ر أحدٌ نك 

 

                                                 

ل"( 1)  او 
وداد   .٦٤صـ "رر



 مينفتاوى الحر

 

82 

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

ِة الِضل ون غريم : اجلواب اِل األئم  تي من الدج  فم عىل أم  ال أخو   الدج 

 الذئبر  إذ نمالغ نصحت   وال ,فعلت   يف ما دوةر أصابت الن   ما كرامة   وال ,ال

رواه  «اعة  ر الس  ظ  ه فانتأهل   إىل غي د األمرر س  إذا ور » :اهلل  قال رسولر وقد  ,ول ت

 .هريرة  عن أِّب (1)البخاري

 ,هلل منه ن هو أرىضوفيهم م   من عصابة   ن استعمل رجال  م  » :عنه  ويف حديث  

أخرجه احلاكمر  «ه واملؤمننيورسول   فقد خان اهلل 
 (٥)والطرباين (٤)ييلوالعق   (3)عدي وابنر  (٢)

                                                 

ئل علام  ...إلخ, ر: "الصحيح"أي: يف  (1) ن سر  .هريرة عن أِّب, 1٤,  صـ٥٩ كتاب العلم, باب م 

ك"أي: يف  (٢) قال  .اس عب   عن ابن, 7/٢٥1٢,  7٠٢3 كام, ر:كتاب األح "املستدر 

 ."خيرجاه هذا حديٌث صحيحر اإلسناد ومل"احلاكم: 

,  ٤٨٢ من ابتداء أساميهم حاء ...إلخ, من اسمه حسني, تت ر: "الكامل"أي: يف  (3)

 .اسعب   عن ابن, ٢1٩/3

 .اسعب   بناعن , 1/٢٤7, ٢٩٥ باب احلاء, تت ر: "الضعفاء"أي: يف  (٤)

اس قال: قال عب   عن ابن, 11/٩٤, 11٢1٦ عباس, ر: عمرو بن دينار عن ابن "املعجم الكبي" (٥)

ن وم   ,ة رسولهة اهلل وذم  فقد برئ من ذم   ,ا  بباطله حق   ليدحض   ن أعان بباطل  م  : »اهلل  رسولر 

اهلل  كتابر  :اهلل نر سلطا ,خر له من اخلزي يوم القيامةيد   مع ما ه اهللر أذل   ,هشى إىل سلطان اهلل ليذل  م  

ن هو فيهم م   وهو يعلم أن   ,فاستعمل عليهم رجال   , من أمر املسلمني شيئا  ن توىل  وم   ,هنبيي  ةر وسن 

ن ترك وم   ,املؤمنني ه ومجيع  ورسول   فقد خان اهلل  ,هة رسول  م منه بكتاب اهلل وسن وأعل   ,وىل بذلكأ  

 كل درهم  أن وم   ,همإليهم بحق   ي  ويؤدي  ,همحوائج   يض  ى يقه حت  يف حاجت   ينظر اهللر اس ملالن   حوائج  

 .«وىل بهار أ  فالن  ه من سحت  ن نبت حلمر وم   ,وثالثني زنية   فهو ثالٌث  ,بار  
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 ,ه أرىضن كان غير كان هذا يف استعامل م  , فإذا اس عب   عن ابن (1)واخلطيب

 !.؟... ه رىضن ليس هلل يف استعامل  فكيف بم  

ال الدج   غير »: اهلل  قال: قال رسولر   ذرٍّ  أمحد عن أِّب وروى اإلمامر 

 .(٢)«ونل  املض   ةر األئم   :ال  تي من الدج  عىل أم   فر أخو  

ب  عابد  جاهل    ب  عامل  فاجر  ورم  ,رم

ب  عابد  » :بي عن الن   أمامة  يلمي عن أِّبوالد   (3)عدي والبنر  رر

 .(٤)«من العلامء ار  الفج   ,ادمن العب   وا اجلهال  فاحذرر  ,جاهٌل ورب  عامل  فاجرٌ 

اء ر  مان ِديدانم القم ذ  باهلل منهمتفل, سيكون يف آِخر الز   تعو 

 يدانر مان د  ر الز  كون يف آخ  يس» :بي الن  عنه عن  "احللية"يم يف نع   وألِّب

 .(٥)«باهلل منهم ذ  مان فليتعو  ذلك الز   ك  ن أدر  فم   ,اءر  القر 

                                                 

حرف األلف, ذكر من اسمه إبراهيم, من اسمه إبراهيم وابتداء اسم أبيه )حرف  "تاريخ بغداد" (1)

 .اسعب   عن ابن, ٥/٥7, 17٨٥ , ر:إبراهيم بن زياد القريش -3111 الزاء(, تت ر:

اري, ر: مسند األنصار, حديث أِّب "املسند"أخرجه اإلمام أمحد يف  (٢) ف  , ٢13٥٥ ذر  الغ 

 .ذر   أِّبعن , ٨/٦7

بش بن إبراهيم  -٢٥٠ من ابتداء أساميهم باء ...إلخ, من اسمه بش, تت ر: "الكامل" (3)

 .«اءتنالفر  أولئك فتنةر  فإن  »...:  اهلل أمامة قال رسول , عن أِّب٢/1٦٨األنصاري, 

 أمامة. أِّب عن, ٢٦٩, ٢/٢٦٨أمامة,  أبو 3٢٤٩ ر: "الفردوس بمأثور اخلطاب" (٤)

 عن, 3/٤1, 3٠٨3 سليامن بن طرخان, ر: ٢٠3 طبقة أهل املدينة, تت ر: "احللية" (٥)

= 
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وء تي من علامء السُّ يل  ألم   !و 

تي من علامء ألم   يٌل و  » :بي عن الن   عن أنس  (1)"تارخيه"وللحاكم يف 

 .(٢)«وءالس  

ف  ما تِي إن  أخو   !عليم الل سان كلُّ منافق   :أخاف عىل أم 

 عن  (٦)راوالبز   (٥)"الكبي"وللطرباين يف  ,عن عمر (٤)عدي وابن   (3)وألمحد

                                                 

= 

ك ن أدر  فم   ,اءالقر  ذئبان مان سيكون يف آخر الز  » :اهلل  قال رسول :قال ,أمامة الباهيل أِّب

 "الفردوس بمأثور اخلطاب". وأخرجه الديلمي يف «همن ش  ذ باهلل م  فليتعو   ,مانذلك الز  

. وأخرجه احلكيم التمذي يف  «اءديوان القر  », بلفظ: ٢/31٤, 3٤٢3باب السني, ر: 

اء والتمسك بالسن ة, ر: 1٩٦األصل  "نوادر األصول" , عن ٤٢٤, صـ117٩يف ديدان القر 

اء»بلفظ:  نس أ ر  قر حرف السني,  "مجع اجلوامع". وأخرجه اجلالل السيوطي يف «ديدان ال 

 » , عن أِّب أمامة بلفظ:٥/3٥1, 1٤٩٦7ر: 
 
اء ر  قر يدان ال 

 . "حللية"برمز حل لـ «د 

 سنة املتوّف   ,اهلل بن حممد النيسابوري اهلل حممد بن عبد عبد للحاكم أِّب: "تاريخ نيسابور" (1)

 .(1/٢7٩ "كشف الظنون")                     .ه٤٠٥

يف آفات العلم  ٢حرف العني, كتاب العلم من قسم األقوال, الباب  "كنز العامل"انظر:  (٢)

 عن أنس. "تارخيه", نقال  عن احلاكم يف 1٠/٨٦, ٢٩٠3٤ يعمل عليه, ر: ووعيد من مل

 .عمر بن اخلطاب  عن, 1/٥7, 1٤3 مسند عمر بن اخلطاب, ر: "املسند"أي: يف  (3)

 .عمر بن اخلطاب, عن 3/٥٨1, ٦٤٠ من ابتداء أساميهم دال ...إلخ, من اسمه ديلم, تت ر: "الكامل" (٤)

 .عن عمران بن حصني, 1٨/٢37, ٥٩3 اهلل بن بريدة عن عمران بن حصني, ر: عبد "املعجم الكبي" (٥)

 (.٥/٤7 "هدية العارفني") انظر ترمجته: (٦)
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 منافق   كل   :يت  أخاف عىل أم   ما ف  أخو   ن  إ» :بي عن الن    (1)عمران بن حصني

 .(٢)«سانعليم الل  

عن إنكاره املفتض  ر ونٌي بتقرير املنك   ها فأمرٌ يف ضوابط   رت  قر   ا ماوأم  

ومتنع  باب  تستعي الذ   !هلا عجبا   ألحكام العزيز األكرب, فيا نةٌ بي   ةٌ ففيه مضاد   ,رقر  امل

 .!أنصحها للغنم ما فاع  الد  

 هل هناك خالف  عقديٌّ بني الذاهب األربعة الفقهي ة؟: عّش الرابعالسؤال 

ها عىل وجه نعرض بعض   كثيةٌ  طب أشياءٌ دوة يف الكتب واخلر من الن   وقعت  

رباء أعضاء من كر  (3)قال الوليدر  :جبل  ع األالش   ألحكامها عند استفادة   ؛جوذ  مر األن

 عند منهم يلزم الكفرر  هم عىل كلٍّ افعي واملالكي وغي  احلنفي والش   ن  إ" :دوةالن  

 ,"المها كفرٌ ه ك  احلالل وعكسر  وتريمر  ,رخ  آ هموحيري  ه فريٌق ل  حير   شيئا   فإن   ؛رينخ  اآل

 ,وعمال   عقيدة   شديدا   اختالفا   خمتلفةٌ  ربعة  األ هذه املذاهب   ن  إ" :هممن (٤)وقال بكر

                                                 

, ٤/٢٦٩ عمران بن حصني, -٤٠٤٨ باب العني وامليم, ر: "أسد الغابة")ته: انظر ترمج (1)

 (.ملتقطا   ٢7٠

ار يف  (٢) ل حديث عمران بن حصني, اهلل بن برس  مسند عبد "املسند"أخرجه البز  , أو 

 . عن عمران بن حصني, ٩/13, 3٥1٤ ر:

 .1٨, 17صـ "مضامني  أربعة"( 3)

وم"( ٤)  سال  در
وداد   .٨صـ "رر
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يظهر  ,ناه بالنظر إىل اعتقاد  حكمر  ما ,احلرام ة  الفرض أو حل   منع   د  معتق   ن  فإن نظر إىل أ

 ؟يف اإلسالم أيضا   كةٌ هب األربعة مشار  ايبقى به بني املذ ال شديدٌ  حكمٌ 

 اجلواب

ر لزومم الكفر عائد عىل أحد  منهم بقولِ  , والليس فيهم اختالفم عقائد  آخ 

 ,عقائد فر ليس فيهم اختال ,-معاذ اهلل- ا  ق  ين حالد   ة  م  هانا أئلقد كذبا وأ

 فإن   ؛شيطانية وسوسةٌ  إال  هذا  ما ,الكفر عائد ر لزومر خ  آ منهم بقول   عىل أحد   وال

 واحلرمةر  ةر كانت احلل   إذا ,بلزوم الكفر يءام جيوالتحريم إن  يف التحليل  اخلالف  

 بل كل   ,منهم فيها عىل أحد   طعن   ين فالة الد  أئم   داتر ته  ا جمأم   ,نيت  ني يقيني  ت  ي  قطع  

االجتهادي  اخلالف   ا أن  ي  ر  ما د  أ ,أجرٌ  ئوللمخط   ,للمصيب أجران ,مأجور مثاٌب 

ذلك  -والوليد ر  بك عند–يلزم  فعليهم أيضا   , فاء األربعة أيضا  لاخل كان بني

 نعوذ باهلل من كلامت الضاللة. ,الطريد اخلبيثر  جسر الن   جسر الر   احلكمر 

 عّش اخلامسالسؤال 

م عنده, مهام كان ِمن الِفرقة"حكم قول:  ن كان أتقى هلل فهو األكر   ؟"م 

ن كان منهم أتقى م   ,رق  كانوا عىل مئة ف   املسلمون وإن" :أيضا   (1)الوليدر  قال

 .؟"اإلسالم كان فرق   ن أي  م   ,اهلل م عندر  هلل فهو األك

 

                                                 

 .1٩صـ "مضامني  أربعة"( 1)
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 ...؟! للمبتِدع وللت قوى ما: اجلواب

 خال أهل   ة مااإلسالمي   رقر ك املجيد, الف  فتى عىل اهلل املل  او ,كذب الوليد

 صىل   ه إنفإن   ؟!؛ ...قوىع وللت  للمبتد   وما ,ع واهلوىد  الب   هم أهلر كل   ,ة واجلامعةالسن  

ه عقيدت   فسق   فإن   ؛قىى والن  قمن أهل الت   يصي بذلك فال ,ابنا والري وصام واجتنب الز  

 .نابا والزي من الري  فة  مؤل  وف لر من أر  ثر وأخب   أشد  

 واخلليقة لِق اخل   ع َشُّ د  البِ  أهلم 

 ع ش  د  الب   أهلر » :بي عن الن    عن أنس   "احللية"يم يف نع   وأخرج أب

 .(1)«واخلليقة لق  اخل  

ع كاِل  بم أهل الن ارأهلم البِد 

 مامة أر  عن أِّب (3)"جزئه"حاتم اخلزاعي يف  وأبو (٢)طنيرقر اوأخرج الد

 .(٤)«ارأهل الن   البر ع ك  د  الب   أهلر »: اهلل  قال: قال رسول

 

 

                                                 

 .عن أنس, ٨/3٢3, 1٢3٥٨ مسعود املوصيل, ر: أبو "احللية" (1)

 (.٥/٥٤٨ "هدية العارفني")انظر ترمجته:  (٢)

 ( مل نعثر عىل ترمجته.3)

كتاب اإليامن واإلسالم, الباب الثاين يف االعتصام بالكتاب والسن ة, فصل  "كنز العامل"انظر:  (٤)

 .أمامة عن أِّب "األفراد", نقال  عن الدارقطني يف 1/1٢3, 11٢1 يف البدع, ر:
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 ِجنيعرةم من الع  خيرج من اإلسالم كام خترج الش  صاحبم بدعة  

 يقبل اهللر  ال»: بي قال: قال الن   يفة عن حذ   (1)والبيهقي هماج والبن

 ,جهادا   وال ,عمرة   وال ,ا  حج   وال ,صدقة   وال ,صوما   وال ,صالة   لصاحب بدعة  

 .(٢)«نيمن العج   خيرج من اإلسالم كام ترج الشعرةر  ,عدال   وال ,فا  ص   وال

 بدعة   صاحِب  إن  اهلل  ال ينظر يف يشء  من أمرِ 

 ن  لو أ»:  اهلل قال: قال رسولر   عن أنس   (3)اجلوزي وأخرج ابنر 

 ينظر اهللر  مل ,كن واملقامبني الر   با  حمتس   صابرا   تل مظلوما  قر  ,بالقدر با  مكذي  بدعة   صاحب  

 
 
 .(٤)«مه جهن  دخل  ى ير حت   ,همن أمر   يف يشء

 سق العميلامن الف فسقاً  البتِدعم أشدُّ 

  ,عتقادمن حيث اال فاسٌق  عر املبتد  ": (٥)"نية املصيلي  شح مر تميل  غنية امل"ويف 

 

                                                 

مة "الصواعق املحرقة"انظر: ( 1)  ., نقال  عن البيهقي٤صـ, املقد 

مة "سننال"ماجه يف  أخرجه ابن( ٢)  عن حذيفة., 1٩صـ, ٤٩ , باب اجتناب البدع واجلدل, ر:املقد 

 .ملتقطا ( ٤٢٥-٥/٤٢3 "هدية العارفني")انظر ترمجته:  (3)

لل املتناهية"اجلوزي يف  أخرجه ابن( ٤) , دخول املبتدع الن ار, باب كتاب السن ة وذم  البدع "الع 

 نس بن مالك.أ عن, 1/1٤7, ٢1٥ ر:

 ه.٩٥٦ويف  سنة تو ,: للشيخ إبراهيم بن حممد احللبي"غنية املتميل  شح منية املصيل  "( ٥)

 .(٢/7٠٨ "كشف الظنون")
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 .(1)"من الفسق من حيث العمل وهو أشد  

ن ة مي  رق اإلسالمن الف   ن  أ البليد الوليد ا علمر أم   وعمر  بكر   أِّب ن بسبٍّ يدي  م 

 س  وح سن  وح   ن بتفسيق عيلٍّ ن يتدي  ومنهم م   ,وعثامن ولعنهم
فهؤالء  أ   ,هموإكفار   ني 

 ...؟! اهلل تعاىل عند م  يكونوا أكر   ,باري نا والوا الزي وا واجتنبر وا وصل  ن لو صامر والضال  

 !.كال   ثم   !واهلل كال   ...؟! همعقائد   ث  خب مفتغسل أعامهلر  أ  

 فاسد الدين. ,العقيدة نحل  مر  الوليد   أن   ريب   فال ,باجلملة

ادسالسؤال   عّش الس 

دى73الِفرق  اإلسالمي ة "حكم قول:   ؟", كلُّها عند اهلل عىل احلق  واهلم

نيا الد   فإن   ؛نياالد   عامالت  تباين مر  ال اهلل  معامالتر " :(٢)قول الوليدر ي أيضا  

رق الف   ن  أ  فهمر ة يتيرس  ينية بالدنيوي  سة املعامالت الدي مقاي  فب ,األخرى وذجر أنمر 

ها تر وأي   ها مهتديةٌ تر أي   ,باطلها عىل التر وأي   عىل احلق   هاتر أي   ,ة التي بلغت مئنياإلسالمي  

 ي  أل ,ةضال  
 ي  وأل اهلل  ها رىضت 

صانية كم من الربطانية الن   ة  لطنالس   ل أن  ليتأم   ,ها سخطهت 

 ,باغني لطنة رعايا مطيعون غيللس   هم مجيعا   ثم   ,لل رعاياها ومذاهبهمم   يف لفخر 

م أن   بل علمت   ,رينألحكامها من املنك   وال ,نيغتم من الباعد   ما أيضا   والسلطنةر 

 سواء. بنظر   م مجيعا  فهي تنظر إليه ,هم مطيعون هلاكل  

 

                                                 

 .ملتقطا   ٥1٤صـ, فصل اإلمامة "الغنية"( 1)

 .٢٢, و٢1صـ "مضامني أربعة"( ٢)
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 يقولون إال  كذباً  ت  كلمة  خترج من أفواههم, إنكربم : اجلواب

 ه, فقد أثبت أن  ه, وألقى عن وجه اإلحلاد جلباب  حجاب   هنالك هتك الوليدر 

تعاىل ينظر  واهللر ,دىواهلر  اهلل عىل احلق   عند اهكل   ,بعنية الثالثة والس  اإلسالمي   رق  الف  

 ,كذبا   إال  يقولون  نإ ,اههمترج من أفو كلمةٌ  كربت   ,سواء بنظر   إليهم مجيعا  

م عتقد أن  ان م   , واحلسنير  واحلسنر  وعيل   وعثامنر  وعمرر  بكر   أبو !اهلل انسبح يا

 مةٌ ظل   -معاذ اهلل-م ن زعم أن  وم   ,والعرفان فوةس الص  ورؤ يجانر وت  محن الر   أولياءر 

 امعنه واهللر ...؟!, دىواهلر  اهلل عىل احلق   عند كانا مجيعا   ,يانل الني من أه فجرةٌ  كفرةٌ 

ف أطر   ما ,من املسلمني ه با أحدٌ يتفو   ال ملعونةٌ  هذه كلمةٌ  ...؟! واءعىل الس   راض  

 الوليد   أن   ريب   العاملني, ال برب   كافرة   ى سلطنة  إذ سو   ؛!إثبات الوليد, مرامه الطريد

 ين.الد   عديمر  نديٌق ز دٌ ملح   البليد  

ابعالسؤال   هل تفسيقم البتِدعني وتضليلمهم من الظملم المظلِم؟: عّش الس 

  نسبة   لوليدر يستهجن ا ,ه هذهعىل هفوات   بناء  
 
أو  رق إىل ضالل  من الف   يشء

 ,رق  رضوا عىل مئة ف  فر  املسلمني إن أن   :نام هاهل  ظ  ن الظلم املر م  " :(1)ويقول ,نارية  

 ."لوها؟ضلي قوها أو ير يفسي  من أن بد   فال ,رها تسعة وتسعونيكفي  مل هم إنمن ففرقةٌ 

 

 

 

                                                 

 .٢٠صـ "مضامني  أربعة"( 1)
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ة  واحدة  : اجلواب  ما أنا عليه وأصحايب ,كلُّهم يف الن ار إال  مل 

 وهي اجلامعة ,كلُّها يف الن ار إال  واحدة  

هم عني وتضليل  املبتد   مبني, حيث جيعل تفسيق   الوليد بنفسه يف ظلامت ضالل  

 فاسقةٌ  ةٌ فهي ضال   ,ة واجلامعةالسن   عدا أهل   ما فرقة   كل   ن  أ ريب   ال ,لظلم املظلممن ا

 ة  واألئم   ,ظامحابة الع  ن الص  من لدر  ا  ر  طر  احلق   عىل هذا مىض أهلر  ,نارية عةٌ مبتد  

  ,رامالك  
 
يف  اهلل املصطفى  نا رسولر در سي   وقد نص   ,نا هذايوم   عالم إىلاأل والعلامء

 م  أ تفتق   نأ» :مستفيضة عديدة  أحاديث 
 إال  ار هم يف الن  كل   ,ة  عني مل  بسو ىل ثالث  ي عت 

عن  (3)والطرباين (٢)وأمحد ,عن أنس هماج والبن ,(1)«أنا عليه وأصحاِّب ما ,واحدةٌ  ةٌ مل  

                                                 

ة, باب أبواب اإليامن "اجلامع"كام أخرجه التمذي يف ( 1) , ]ما جاء[ يف افتاق هذه األم 

ما  يت عىل أم  ليأتني  » :اهلل  قال رسول :مرو قالاهلل بن ع   عن عبد, ٦٠٠صـ, ٢٦٤1 ر:

 لكان يف ,ه عالنيةن أتى أم  كان منهم م   ى إنحت   ,ل حذو النعل بالنعلإرسائي يأتى عىل بن

 أم  
عىل  يت  وتفتق أم   ,ة  قت عىل ثنتني وسبعني مل  إرسائيل تفر   يبن وإن   ,ن يصنع ذلكم   يت 

ما أنا » :قال !اهلل رسول يا ين هوم   :قالوا «ة واحدةار إال  مل  الن  هم يفكل   ,ة  وسبعني مل   ثالث  

 .عيسى[: هذا حديٌث حسٌن غريب . ]قال أبو«أصحاِّبعليه و

 عن, ٦/33, 1٦٩3٥ , ر:سفيان حديث معاوية بن أِّب, مسند الشاميني "املسند"أي: يف ( ٢)

 سفيان. معاوية بن أِّب

 .ه, عن1٩/377, ٨٨٥ , ر:اهلل بن حلي عن معاوية عامر اهلوزين عبد أبو "املعجم الكبي"( 3)
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 ,واحدةٌ  إال  ار ها يف الن  كل  » : (3)وقاص عن سعد بن أِّب (٢)يدبن مح   وعبد   ,(1)معاوية

 .(٤)«عةوهي اجلام

ك والبدعِة إىل مؤمن؟: الثامن عّشالسؤال   ما حكمم نسبِة الّشِّ

بار من ك   وبدعة   ا إىل شك  م   مؤمن   نسبة   أن  " :(٥)عليها يزعم الوليدر  بناء   وأيضا  

 ؟"الذنوب عندنا

ك إىل مؤمن   جيوز نسبةم ال : اجلواب  الّشِّ

 السن ة لليس من عقائد أه ,القبلة سلبم االبتداع من مجيع أهلو

فمن الفرض القطعي  ا البدعةر وأم   ,ه إىل مؤمن  جيوز نسبتر  فال كر ا الش  أم  

م حر   والوليدر  ,ة  ة واجلامعة مبتدعالسن   وى أهل  س   فرقة   كل   نعتقد   اليقيني اإلمجاعي أن

 . افعيوالش   حنيفة   ه أباالذي كان يريد إلزام   ,مه الكفرر له لز  فبقو ,القطعي الفرض  

                                                 

, سفيان معاوية بن صخر بن أِّب -٤٩٨٤ باب امليم والعني, ر: "لغابةأسد ا") انظر ترمجته: (1)

 .ملتقطا ( ٢٠٤ -٥/٢٠1

 .بن أِّب وقاص عن سعد, 1/1٦٤, 1٤٨ , ر:وقاص مسند سعد بن أِّب "املسند"أي: يف ( ٢)

, سعد بن مالك القريش -٢٠3٨ باب السني والعني, ر: "أسد الغابة") انظر ترمجته: (3)

 .ملتقطا ( ٢٥٦-٢/٢٥٢

عن , ٦77صـ, 3٩٩3 , ر:افتاق األمم, باب كتاب الفتن "السنن"ماجه يف  أخرجه ابن( ٤)

 أنس بن مالك.

ے یک یلہپ ربتک" ص( "5)  ۔13دنو
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 ,ةالسن   القبلة ليس من عقائد أهل االبتداع من مجيع أهل سلبر  ,ةوباجلمل

 ة واجلامعة.السن   هم خارجون عن أهلكل   ,له  يضه واملرته وقابلر فقائلر 

 حكم تعظيم البتِدع؟: التاسع عّشالسؤال 

 وكل   ,هم  نعظي  فينبغي لنا أن ,هد باهلل ورسول  ن يعتق  م   كل   إن  " :(1)يقول الوليد وأيضا  

 ؟"ه ورسول   أهنتم اهلل  ام فإن   ,موهنتر ه  أ قدر   ي  فأ ,الم طوعا  ساإل بكلمة   (٢)من تكل  م  

 إهانةم البتِدع واجبة  َشعاً : اجلواب

فيه  م من األحاديث ماوقد تقد   ,شعا   ع واجبةٌ املبتد   إهانةر  ,البعيد كذب البليدر 

, وقد (3)"واإلهانةر  ع البغضر املبتد   حكم   ن  إ": "شح املقاصد"كالم  وسمعت   ,كفاية

ه ه جتب إهانتر أن   :ولو عاملا   ,لني لكراهة إمامة الفاسقنا يف باب اإلمامة معلي علامؤر  نص  

ر عال  لل (٤)"الفالح مراقي"كام يف  ,ه لإلمامةم بتقديم  يعظ   فال ,شعا   ويف  ,(٥)اللنبر مة الش 

                                                 

 .٢٨صـ "مضامني  أربعة"( 1)

 .1٦صـ "مضامني  أربعة"( ٢)

 .٢31, صـ٥, اجلزء ٨, املبحث 3يف السمعيات, الفصل  ٦املقصد  "شح املقاصد" (3)

الة, باب اإلمامة, فصل يف  "راقي الفالح بإمداد الفتاح يف شح نور اإليضاحم" (٤) كتاب الص 

نبرالل, املتوّف  سنة 113األحق  باإلمامة وترتيب الصفوف, صـ ر ر الش  : حلسن بن عام 

 .(٢/77٨ "كشف الظنون". و٤/311 "إيضاح املكنون")               .ه1٠٦٩

 .(٢٤٢, ٥/٢٤1 "رفنيهدية العا") انظر ترمجته: (٥)
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مة عال  لل "شية الدر  اح"ويف  ,(٢)زهرياأل عودالس   د أِّبمة السي  عال  لل (1)"حاشية الكنز"

وقد  ,هه تعظيم  يف تقديم   ألن   ؛ميقد   م فالعل  األ ا الفاسقر أم  "اوي: طد الطحالسي  

 .(3)"ه شعا  وجب عليهم إهانتر 

 حيح أن  كل  أحد  مكل ف  بفهِمه؟ص  الهل : العّشونالسؤال 

 حقيقة   يعلم   أن وحماٌل  ,هبفهم   ٌف مكل   أحد   كل   ن  أ :(٤)يزعم الوليدر  وأيضا  

  احلال يف كل  
 
 ه ديانة  اهلل تعاىل ورسول   طاعة   يظن   الرجلر  كان افإذ ,تعاىل اهللر إال   يشء

 نا؟ه ظن  ض  ي ذافام ,احلق   ه خالف  نظن  

ني ة: اجلواب ن يِة الس  ادقِة السم ِة الص  باع العقائِد احلق   كلُّ أحد  مكل ف  بات 

 ,ةني  الس   ية  ن  السر  ادقة  الص   ة  احلق   باع العقائد  ت  با ٌف كل  م أحد   ل  ك ,كذب السحيقر 

منا ونحن عل   ,باب يف كل   بحقيقة األمر عليمٌ  واهللر ,ه فيهابخطأ فكر   ر أحدٌ عذ  ير  وال

نحن  ما اصع هوالن   احلق   أن   ,ظنون ه أوهام واللم حوتو ال ,ه علام  ه تعاىل وتوفيق  بإعالم  

 حابة  نا الص  ن سادات  ة من لدر األم   عىل هذا إمجاعر  ,عونعليه املبتد   ما يحالص   والباطل   ,عليه

                                                 

الة, باب اإلمامة,  "فتح ]اهلل[ املعني" (1) بن عيل السعود السي د حممد  : ألِّب1/٢٠٨كتاب الص 

 .(٦/٢٩٦ "األعالم". و٤/1٢1 "إيضاح املكنون". )ه(117٢)ت يفإسكندر السي د الش  

ه:  له( 117٢السعود حممد بن عيل إسكندر السي د الشيف فقيه حنفي مصي )ت أبو (٢)

 (.٦/٢٩٦ "األعالم")             ."عمدة الناظر عىل األشباه والنظائر"

الة, باب اإلمامة,  "حاشية الطحطاوي عىل الدر  " (3)  .1/٢٤3كتاب الص 

 .٢1صـ "مضامني  أربعة"( ٤)
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ام هو يف إن   هذا ,نعم ,اإلسالم ه ربقة  من عنق   ع  فقد خل   ق اجلامعة  ن فار  وم   ,ظامالع  

 أحد   كل   أن   طالقر إ يصح   ال أيضا   رام, ثم  ة االجتهاد الك  أئم   ا بنيد فيهات املجته  الفقهي  

 باع إمام.ت  من اهلل با ٌف فمكل   در ا املقلي وأم   ,دام ذلك للمجته  وإن   ,هم  بفه ٌف مكل  

 والعّشون احلاديالسؤال 

ف ضةم مت ِفقون عىل حمبة اآلل هل أهلم   ؟واألصحاب السن ة والر 

يعني به -د الكامل الثبوت عن املرش   قطعي   أمر   كل   ن  إ :منهم (1)مروٌ يقول ع  

هم كل   ,ضةف  يعني الر   ,يعةة والش  السن   أهل   فإن   ؛ال  كان أو عم عقدا   -بي الن  

 مت  
هذا  الم  ع  ف   ,هم دعوى الكل  باعر ت  او ,حابة ديدن الكل  اآلل والص   ةر حمب   ,قون عليهف 

إىل  حاجة   ال ؟!ثقيال   خفيفة   طب بجعل أمور  صلوا اخلأو م  الإ ؟!يوالتالح النزاعر 

 
 
 ن هذه النزاعات.م فصل يشء

بيان خيفى ال جيلٌّ  كذب  ل  هذا إن  : اجلواب  !عىل الص 

يعلم  ي  ن  سر  صبيٍّ  كل   فإن   ؛ة صحيا  السن   يف قوله هذا عىل عقائد أهل رد   مروٌ ع  

وهم خمالفر  ,هلم م أعداءٌ بل هر  ,همباع  ت  اعون يد   وال ,ون األصحاب  حيب   ال ضة  ف  الر   أن  

 قطعيٍّ  كل  " إذا زعم أن   ثم   ,انبيخيفيان عىل الص   ان الفهذان كذبان جلي   ,وهموشامت  

 وافضر ة والر  السن   اختلف فيه أهلر  ما كل   ضح أن  فقد ات   ,"فقان عليهفالفريقان مت  

 ,ينور  الن   ذي وال ,الفاروق   وال ,ديق  الص   يكن إمامةر  فلم ,فليس بقطعي الثبوت

ه القدر خي   كونر  وال ,الثبوت قطعي   إسالم   نفسر  بل وال ,ةين باجلن  م مبش   كونر  وال

                                                 

ل"( 1)  سال  أو 
وداد   .٦٢صـ "رر
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  وجوب   عدمر  وال ,ه من اهلل تعاىلوشي 
 
القيامة  املسلمني يوم   فوزر  وال ,عليه  يشء

 كونر  يبق   مل ,ع عنك هذهد   ,ذلك تالف يف كل   الرفضة   فإن   ؛الثبوت قطعي   ه برؤيت  

وتزعم  أيضا  تالف فيه  الشيعة   فإن   ؛الثبوت قطعي   حمفوظا   كامال   ا  القرآن العظيم تام  

 واملذهب   واإليامن   ين  من الد   يشءٌ  يبق   فلم ,"ياض العثامينالب" هيوتسمي  ,ه ناقٌص أن  

 .ا إليه راجعونا هلل وإن  إن  , الثبوت قطعي   ة  واملل  

 ,املذهب واإليامن مجيعا   ظام التي عليها مدارر هذه املسائل الع   مثال  أ جعلر  ثم  

 ,وتالحيا   فيها خصاما   الضالل   ورد   ,وعبثا   ا لغوا  فيه القول   وفصلر  ,خفيفة   أمورا  

 العاملني. باهلل رب   والعياذر  ,ه إىل لزوم الكفريبلغ أمرر  ,ينباملذهب والدي  صيٌح  استخفاٌف 

 وا دعاوهيم؟يسرتدُّ  القبلة أن هل جيب عىل مجيع أهل: والعّشون الثاينالسؤال 

ة السن   النزاع بني أهل ورفع   د  والودا اد  حداث االت  إل :منهم خملدٌ  (1)زعم

القبلة  ه يلزم اآلن عىل مجيع أهلأن   ,دوةالن   م مقاصد  الذي هو أعظ   ,واألهواء مجيعا  

 ؟دعاويموا يستد   وكلمة اإلسالم أن

 اجلواب

اعيم إىل, فهذا ال يكون إال  برتك الذهب  داع  إىل لعنة اهلل تعاىل ذلك الد 

 !سبحان اهلل فيا ,دعوى املذهب املذاهب مجيعا   لر أه يتك   أن ح خملدٌ فقد أفص  

عن  إىل سكوت الكل   اعير فالد   ,الضالل بام قد سمعت   أهل   رد   أوجبت األحاديثر 

وجهه ب والعياذر - لعنة اهلل تعاىل إىل داع   ,عد  لب  ا فشو الضالل عند الضالل وردي  إبطال  

                                                 

ل"( 1)  سال  أو 
وداد   .1٠٩صـ "رر
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 ها, فضال  ى املذهب وإحقاق  من نفس دعو يطلب الرباءة   الضال   , وخملدٌ -وعال عز

 .!آمني ,هم احفظناالل   !هم احفظناالل   ,هاالبدعة وإزهاق   عن رد  

 والعّشون الثالثالسؤال 

ن ي أن ال   يرجع  يف أمور هل جيوز لسم وافض وغرِيهم من الضُّ ين إىل الر   ل؟الدِّ

ووصف  ,دوةر ه الن  خطبت   بعت  وط   ,فيام خطب به املسلمني أيضا   مروٌ زعم ع  

خرى بجامعة وأ ,خرى بذا املجلسوأر  , عنها بهعربي ي فتارة   ,باإلمام فيها الندوة   هو

ه فقد مات زمان   يعرف إمام   ن ملم  » : قال النبي   ,لكم من اإلمام بد   ال (1)هأن   :العلامء

ن يمك ذي بال   أمر   وكل   ,ةهبي  كم املذيرفع خالفات   فهذا اإلمامر  :(3)قال (٢)«ةجاهلي   ة  ت  ي  م  

                                                 

ل"( 1)  سال  أو 
وداد   .٥7صـ "رر

ن أخطأ (٢) كتاب  "الصحيح" يف أخرجه مسلميف نقل لفظ  احلديث, واحلديثر كام  بخط م 

 ٨31, صـ٤7٩3 ظهور الفتن ...إلخ, ر: اإلمارة, باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند

كان,  ة مار  حني كان من أمر احل   ,طيعاهلل بن مر  اهلل بن عمر إىل عبد نافع, قال: جاء عبدبطريق 

, س  ك ألجل  آت    ملفقال: إين   ,سادةو  محن الر   عبد حوا ألِّبمعاوية, فقال: اطر   زمن يزيد بن

 اهلل   من طاعة, لقي   يدا   ن خلع  م  »يقول:  اهلل  رسول   سمعتر  ك حديثا  ث  حدي ك ألر يتر أت  

 .«ةجاهلي   ة  ت  ي  م   , مات  يعةٌ ه ب  ق  نروليس يف عر  ن مات  له, وم   ة  حج   القيامة ال يوم  

اميني, حديث معاوية بن أِّب "املسند"يف  مامر أمحداإلوأخرجه  سفيان,  مسند الش 

: اهلل  صالح عن معاوية قال: قال رسولر  بطريق عاصم عن أِّب ,٦/٢٢, 1٦٨7٦ ر:

ن مات  بغي إمام  » يت ة  جاهلي ة ,م 
 . «مات  م 

ل"( 3)  .٥7صـ "روداد سال أو 
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 ,واضع احلاجةىل م  رسلهم إوير  ,دي الوعاظي (1)هذا املجلس ,تسألوه عنه لكم أن

سالم اإل من هدايات   رى عن كثي  ي القر مسلم   فإن   ؛األحكام يهم رسائل  عط  وير 

 ثم   ,ةاألبدي   اجلامعة تدمكم بتعليم دستور عمل للحياة (٢)هذه ,غافلون ة  الضوري  

هذا  إن   :قالو ,دمقل   وغي د  إىل مقلي  ي  ن  والسر  ,ي  ن  وسر  ي اهلند إىل رافيضٍّ ل مسلم  فص  

 .هم كافة  علامئ   جملسر  املجلس  

 ؟لال  هم من الض  وافض وغي  ين إىل الر  الدي  يف أمور يرجع   فهل جيوز أن

ن م   ؟ب منهم إماما  املرك   ويكون املجلسر  ؟ة منهماحلياة األبدي   عمل   م دستورر ويتعل  

 ؟ةجاهلي   يتة  ات م  م ,يعرفه مات ومل

 ,ومزِج احلق  بالباطل ,إن ام مرجعم أقواهلم إىل رفع قيد الذهب: اجلواب

دى واهلوى وأهالِيها والتسويِة بني  السن ِة والبدعِة واهلم

 والتسوية   ,بالباطل احلق   ومزج   ,إىل رفع قيد املذهب قواهلم مجيعا  أ ام مرجعر إن  

وعتا  دا عىل احلق  ن ع  م   عىل كل   أكربر  فاهللر ,يهاى وأهال  دى واهلوواهلر  والبدعة   ة  السن   بني

يف نقل  الذي أخطأ اخلطيبر  ,منا عىل هذا احلديثلتكل   ,ضيق املقام   لوال ثم   ,وتكرب  

كام  بعيدٌ  شديد, بل ضالٌل  ة فجهٌل السن   دى التقليد من أهله ع  ا عد  وأم   ,ه أيضا  لفظ  

 الرافيض يبني   ,الغوي فام بالر  ,ينالدي  داة  وهر  احلق   ة  من أئم   إذ قد جعل اجلميع   ثم   ,متقد  

                                                 

ل"( 1)  سال  أو 
وداد   .٥٩صـ "رر

وداد  سال  "( ٢) ل رر  .٦1صـ "أو 
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أعوذ  ,وياِ الس  إىل الص   هاد   املهدي, فكيف بإمام   ق  ي هو املح  ن  ام السر ي, وإن  ن  من السر 

 دور.التي يف الص   القلوبر  ىعمتر  ولكن   ,األبصار ىعمتر  ا الور, إن  هاب الن   من ذ  باهلل

 والعّشون الرابعالسؤال 

 وحدوِث الخلوق أمر  فضويل؟ االعتقادم بِقدِم اخلالِق  هل

 ,هريةدة الد  قة واملالح  ناد  رام بالز  الك   ى الصوفية  سو   :ر فيهمخ  آ (1)خطيٌب طب خ

احلدوث  فهم مباحث   نإ (٢)جل  الر   وقال: إن   ,يعةد بأحكام الش  يتقي   ن المم ا  وجعلهم ش  

 ؟ي كمبحث النسبة املثناة بالتكريرام ه  إن   ؟يفهم فامذا مل وإن ؟دم فامذاوالق  

ين وحدوِث الخلوق االعتقادم بِقدِم اخلالِق : اجلواب  من رضوري ات الدِّ

اِت مذهِب  تعاىل, واعتقادم قِدِم صفاِت الكامل هلل  السن ة واجلامعة  أهل من رضوري 

 عىل قبيٌح  وهو اجتاءٌ  ,"القول وفضول   هذا من لغو الكالم   إن  " :معناه

 ,منه وقل   املخلوق ما جل   وحدوث    اخلالق   دم  ق   اعتقاد   فإن   ؛ةاإلسالمي   العقائد  

اجلالل من  الكامل هلل ذي صفات   دم  ق   واعتقادر  ,ينات الدي كالمها من رضوري  

 هرية  رام بالد  الك   وفية  الص   ا تسويةر وأم   ,خيفى ة واجلامعة كام الالسن   مذهب   ات  رضوري  

 ه فيام يرويه عنه نبي   ه ه قولر ه وقابل  ربى عىل قائل  الكر  ةى إلقامة التام  فكف ,الطغام

                                                 

 .٤7صـ "مضامني  نظم ونثر"( 1)

 .٤7, ٤٦صـ "مضامني  نظم ونثر"( ٢)
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من  عاذنا اهللرأ ,(1)«ه باحلربفقد آذنتر  ا   ولي  ن عادى ل  م  » :"صحيح البخاري"كام يف 

 .!آمني ,يطانس الش  ساو  و  

 يف تفسري اآلية واحلديث: اخلامس والعّشونالسؤال 

ل ام ﴾ :آية أن   :منهم دٌ منش   (٢)دنش  أ د ين  ع  بي ز  قرل ر   :وآية ,[11٤ ]طه: ﴿و 

﴾ ون  ل مر ع  ين  ال  ي 
ذ  ال  ون  و  ل مر ع  ين  ي 

ذ  ي ال  ت و  ل  ي س  وا بر اطلر » :وحديث ,[٩ ]الزمر: ﴿قرل  ه 

صارى املسلمني والن   علوم   بل يعم   ,ينبعلوم الد   تتص   ال (3)«نيولو كان بالصي  العلم  

 فإن   ؛ني معنىكر الص  ملا كان لذ   إال  و ,سان اإلكليزي وغيهالل   م  وتعل   ,واملشكني

 ؟نين الص  الس م  تعل    النبي   ام عنىوإن   ,هم  تكن ث   مل العربية  

 

                                                 

عن , 11٢7صـ, ٦٥٠٢ , ر:التواضع, باب كتاب الرقاق "الصحيح"أخرجه البخاري يف ( 1)

ه باحلرب, فقد آذنتر  ا  ولي   ى لن عاد  م   :قال تعاىل اهلل إن  » :اهلل  قال رسول :هريرة قال أِّب

 بيش يعبد ب إل  تقر   وما
 
وافل بالن  ب إل  يتقر   يزال عبد عليه, وما مما افتضتر  إل   أحب   ء

 ,يبطش با يه التيبص به, ويد   يه الذيسمع به, وبص   يه الذسمع   كنتر فه, بتر ى أحبحت  

 عن يش وما ترددتر  ,هألعيذن   ه, ولئن استعاذينألعطين  يبا, وإن سألن يميش يه التورجل  
 
أنا  ء

 «.هوأنا أكره مساءت   عن نفس املؤمن, يكره املوت   يد  ترد  ه فاعلر 

 .٩3, ٩٢صـ "مضامني  نظم ونثر"( ٢)

, 1٦٦3 ر: من شعب اإليامن, وهو باب يف طلب العلم, 17 "الشعب"يهقي يف أخرجه الب  ( 3)

 ؛نيولو بالص   وا العلم  اطلبر : »اهلل  عن أنس بن مالك قال: قال رسول, 7٢٤, 7٢3/٢

 «.مسلم عىل كل   العلم فريضةٌ  طلب   فإن  
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قيم, وافرتاء  عىل الن بي العظيم: اجلواب أي الس   هذا تفسري  للقرآن بالر 

عليه -بي العظيم لن  عىل ا فتاءٌ , واقيمأي الس  للقرآن العظيم بالر   هذا تفسيٌ 

عىل  وقد بسطنا القول   ,ةي  يش  ن   خبيثةٌ  ةٌ نزغ إال  , وما هي -والتسليم الةر الص   وعىل آله

 ه موضوعٌ فإن  -ه ت واحلديث املذكور عىل تقدير ثبوت  ابالعلم يف اآلي هو املرادر  ما

بوية يف العطايا الن  "يف كتاب احلض واإلباحة من فتاوانا  -بالوفاق وضعيٌف  ,قوم   عند

 .(1)"ضويةالفتاوى الر  

ادسالسؤال  دوتوافق الفريقان : والعّشون الس   ا من القلِّدين والنكرين,احت 

الً عىل احلق   وا إليه؟, فهل كانموا أو   أم اآلن ظهر هلم فرجعم

  مجاهير 
 
يد لرة للتقاملنك   الطائفة   وا فتاوى بأن  لعلامء العرب كتبر  اهلند تبعا   علامء

رباءر هم عىل ذلك كر وتبعت   ,ها ممنوعةٌ خلف   الةر والص   ,ة واجلامعةالسن   أهلمن  جةٌ خار
(٢) 

إىل الوفاق  اس  عوا الن  وها ود  ثر ملا أحد   ثم   ,مذهان  دوة قبل حدوث خياهلا يف أالن  

لئك وبكون أ حمضا   (3)واكتبر  ,اِيغ الناكبني عن الص  مع مجيع أهل الز   ,واخلالِ

 (٥)واوحث   ,هم من دون كراهة  خلف   الة  الص   (٤)وجواز ,ةالسن   لمن أه الضالل   الوهابية  

                                                 

 .133-1٦/1٢٩, كتاب احلظر واإلباحة, العلم والتعليم "الفتاوى الرضوية" انظر: (1)

ل. "فتاوى السن ة"( لياجع  ٢) ؤال األو   جواب الس 

ے یک 3)  ربتک"۔ یلہپ( "دنو

ے یک 4)  ۔ربتک" یلہپ( "دنو

 .33, 3٢صـ "مضامني  نظم ونثر". و3٩صـ "مضامني  أربعة"( ٥)
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من  رر واآلخ   ,ديناملقلي مها من أحدر  ,قائامن (1)وقام ,همطب  هم وخر عىل ذلك يف كتب  

توافقنا نحن  اليوم   :منهام دوير الن   در وقال املقلي  ء,كار البر فاعتنقا وأظه   ,ريناملنك  

عىل  ال  و  أوا فهل كانر  .دنا نحن اآلنفقد ات  ؛ "فريقان" :يقال   أن يصح   بل ال ,الفريقان

 ؟وا إليهأم اآلن ظهر هلم فرجعر  ,احلق  

كان كتب ه علامءم العرب والعجم  بل ضلُّوا وأ ضلُّوا! وإن ام احلقُّ ما: اجلواب

م من أهل ين األقو   السن ة والد 

العرب والعجم من  ه علامءر كان كتب   ما ام احلق  وإن   !واضل  وا وأ  بل ضل  ! كال  

 هير الن  "ها سام   ,يف املسألة بسيطةٌ  عيف رسالةٌ ضلعبد اللم, وقو  ين األة والد  السن   أهل

 الة  الص   التحقيق عىل أن   ت فيها عرش  , أثب  "التقليد ىدالة وراء ع  األكيد عن الص  

 ,"دوةالن   بركات   لر أو  "ه وا أن  هم هذا الذي زعمر ديد, فمحضر ش  باملنع ال هم ممنوعةٌ خلف  

 دوة, ومن أعج  الن   حوسات  نر  لر ام هو أو  إن  
 
دوي املذكور من الن   الزعمر  ب األشياء

بذا  دا  مقي   رر املنك   التقليد, وال ر  منها منك   در  املقلي يص   إن مل !شعري ليت   ويا !,داملقلي 

 .!والعافية العفو   نسأل اهلل  ؟!,ادالتقييد, فكيف ات  

 هل نحتاج إىل هذا الِوفاق لدفاع دمعاِة الن صارى؟: ونابع والعّشالس  السؤال 

يف هذا اخلالِ والتفريط  دوة  رباء الن  ة عىل كر السن   علامءر  د النكي  ملا شد  

وا عىل رؤوسهم نكسر  ثم   ,م الظاملونكم أنتإن   :واهم فقالر وا إىل أنفس  رجعر  ,واإلفراِ

                                                 

وم"( 1)  سال  در
وداد   .٩٠صـ "رر
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قال  ,مستكربين (1)واوأص  وا قر  بل أ ,نادمني نوبم الذفاعتفوا ب ,يعتذرون افجاءو

نريد بذا " :(٢)يقول فتارة   ,وراتض  ألجل ال حظورات  ختنا هذه املام اإن   :همكبير 

 ثم   ,يبقى املسلمون بينهم النزاعر  يمكن أن الإذ  ؛ىصارالن   عاة  در  دفاعر  الوفاق  

  يستطيعون مع
 
 إىل أمور   جير   ر  التشاجر  أن  " :يزعم (3)خرىوأر  ,"فاع  هم الدي دين   أعداء

, "املسلمني ة  العلامء وأعز   فيها إهانةر ويكون  ,للكافرين يصي به املسلمون ضحكة  

 ىمقتد فرقة   تفريق   بال عامل   الذين عندهم كل   ,يني الد  بمحضة خمالف   (٤)عامل   ور ج  ه  ف   أ

 ,ينء الدي علام نصارى واهلنود دوام الن  ينية إىل حك  أو ترافع املسائل الد   ,سالماإل

. فهل -نعوذ باهلل منه-ين ار من الد  قدام الكف  أسول عند الر   وكالم   ووضع كالم اهلل 

 .أم باطلة قبيحة؟ صحيحةٌ  عذارر األهذه 

 هذا كلُّه تلبيس  كاِسد, وتدليس  فاسد: اجلواب

؟! أ    ترعون عن ذكر الفاجر! متى يعرفه الن اسم

ف يتوق   صارى العاة الن  فاع در د   فإن   ؛فاسد د, وتدليٌس كاس   ه تلبيٌس هذا كل  

إىل إعانة هؤالء  حاجةٌ  -بحمد اهلل تعاىل-ة بأهل السن   وال ,عنيتداملب عىل ترك رد  

 فر  الكر  لرد   وافيةٌ  كثرةٌ  -وهلل احلمد-ة بعد بل يف علامء السن   ,الكافرين الضالل يف رد  

                                                 

 .1٢صـ "مراسالت  سن ت ون دوه"( 1)

وم"( ٢) ل  ودر  سال  أو 
وداد   , وغيه.٨صـ "رر

وم"( 3) ل ودر  سال  أو 
وداد   .٨صـ "رر

وم"( ٤) ل ودر  سال  أو 
وداد   .٩صـ "رر
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ن هم م  يض   ال ,ظاهرين عىل احلق   ة  من هذه األم   تزال طائفةٌ  , والكافيةٌ  مجيعا   والبدعة  

 ادقر م عىل ذلك كام أخرب به الص  وهر  ,أمر اهلل   ى يأيت  حت   ,فهمن خال  م   وال ,مهل  خذ  

بينهام  ض  تعارر  وال ,ينفرائض الدي  عني كالمها مند  تاملب ار ورد  الكف   فرد   ,واملصدوق 

تعاىل فيها  قهم اهللة وف  السن   أهل عىل لةر املتطاو   فقد مضت القرونر  ,هاممجعر  يمكن   ى الحت  

فكيف  ,ه هللكل   ينر ويكون الد   ,فتنةٌ  تكون   ى الحت   ق بوعده احلقي وكذلك يوف   ,يهامكل   لرد  

 الة  الص   ض  ن رف  كم   إال  وهل هو  ,بينهام تضاد   خرى الأر  لفريضة   فريضة   تركر  حد  أل ل  حي  

عاة در عىل  هو الرد   د  األك   هم  ألا م, عىل أن  ذر القيابعر  كاة  الز   ك  أو تر   ,يامألجل الص  

عىل وجه التبديل  ,واألحاديث رض اآليات  سني بع  دين باإلسالم, املدلي عني املستش  املبتد  

 املسلم   فإن   ؛عىل املسلمني من الكافرين م أرض   إلضالل العوام, فهر  ؛والتأويل اخلبيث

يصغى إليه,  فال ,يحعىل الباطل الص   كافر  ال يعرف أن   ,كان يف غاية اجلهل كان ما وإن

فانظره إذا  ,احلديثرب كام يف ة اجل  كعر   ةٌ ر  فله ع عر ا املبتد  يه, أم  ه لد  ملا يتفو   باال   ىلقير  وال

 ,هم إمامت  ه  فأو   ,ه عاممت  وكرب   ,هت  ع جب  ووس   ,هورسح حليت   ,عويتصن   ,ئيويرا ,عجاء يتخش  

س يف سو  و   ثم   ,اجلهالء عند وايات  وروى الر    اآليات  العلامء, وتال أ هلم بزيي وتزي  

اء فهذا هو الد   ,و ,سول الر    وكالم  بكالم اهلل هو الثابتر  ,يقول الذي هم أن  صدور  

  م  بال, فأه  تزول منه اجل   الذي واملكرر  ,الض  العر 
 
 -بإذن اهلل-ه كيد   ه, ورد  أمر   إفسادر  األشياء

 .هرر ج  وبر  هرر ج  ه عر وتشهير  ,هر  منك   وتغيير  ,هيف نحر  
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  مي ذ"نيا يف الد   أِّب ابنر  روى هذا ما
يف  واحلاكمر  ,(1)التمذي واحلكيمر  ,"يبةالغ 

 ,(٥)"الكبي"يف  والطرباينر  (٤)يعد   وابنر  ,(3)"األلقاب"يف  يازير والشي  ,(٢)"نىالكر "

والبيهقير 
 ترعون أ  » :بي ن  ه عن العن أبيه عن جدي  عن بز بن حكيم   (7)واخلطيبر  (٦)

 .(٨)«اسحيذره الن   ,بام فيه وا الفاجر  ذكرر ؟! ااسر متى يعرفه الن   !عن ذكر الفاجر

                                                 

بز  عن, 3٩1, صـ1٠٦٩ يف ذكر الفاجر ...إلخ, ر: 1٦٦األصل  "نوادر األصول"أي: يف ( 1)

 ه.بن حكيم, عن أبيه, عن جد  

نى"( ٢) اك, اجلزء اخلامس عش, قـ باب الضاد املعجمة أبو "الكر  .عنه, ٢٤٨الضح 

يف  ٢الكتاب الثالث من حرف اهلمزة يف األخالق ...إلخ, الباب  "كنز العامل"انظر: ( 3)

ن, حرف يف أخالق وأفعال مذمومة تتص باللسا 3األخالق واألفعال املذمومة, الفصل 

يازي يف 3/٢3٨, ٨٠٦7 الغني, رخص الغيبة, ر:  ."األلقاب", نقال  عن الش 

من ابتداء اسمه ممن ...إلخ, أسام شتى ممن ابتداء أساميهم جيم, تت  "الكامل"أي: يف ( ٤)

ه., ٢/٤3٠, 3٦1 ر:  عن بز بن حكيم, عن أبيه, عن جد 

 .عنه, 1٩/٤1٨, 1٠1٠ يه عن جده, ر:باب امليم, بز بن حكيم عن أب "املعجم الكبي"( ٥)

من شعب اإليامن وهو باب يف الست عىل أصحاب القروف,  ٦٩ "شعب اإليامن"أي: يف  (٦)

ه. ,عن أبيه ,عن بز بن حكيم, 7/31٦٥, ٩٦٦٦ ر:  عن جد 

اك النيسابوري,  , جارود بن يزيد أبو37٤٤ باب اجليم, ر: "تاريخ بغداد"أي: يف  (7) الضح 

ه., ٥/٤٩7, ٢٢٠٢ ر:  عن بز بن حكيم عن أبيه عن جد 

نيا يف  أخرجه ابن أِّب( ٨) يبة"الد  يبة, باب الغيبة التي حيل  لصاحبها الكالمر با,  "ذم  الغ 
تفسي الغ 

 ه.عن بز بن حكيم عن أبيه عن جد  , ٢7, صـ٨3 ر:
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ه ما قد يقع من بعض ام منشؤر فإن   ,أخرب ر إىل ماالتشاجر  ذكر من جر   ا ماوأم  

  ب  والتضارر  م  العوام من محاية املذهب بالتشاتر 
 
 ع األمر  فر افيحتاج إىل تر ,اخلصام وسوء

ام هو بتسكني العوام, وإظهار ه إن  فدفعر  ,يمليوم بأيد  نا ابالد   ألن   ؛يهمار وقاض  الكف   إىل

خرى, أر  زر  و   رةٌ واز   رر تز   فال إال  و ,وا فبهاأطاعر  , فإنحالميش األط  يرتكبون ب   سوء ما

  بسدي  اءر ر  الغ   يعةر الش   تأيت   أن -معاذ اهلل-و
 
ع هو أشن   بإرتكاب ما مستبشع   يشء

 ,ينهميذهب بد   ال صادرة  واملر  واحلبس   والقيد   والشتم   الضب   فإن   ؛! ...عن  وأخ

 !يهأخ   محاية   ن يريدر م   نظر يافا ,ادت  فاق واالت  تدعون إليه من الوداد واال ف مابخال

 شناعة   ف أخاه تت امليزاب, ولئن فرضنا أن  وق  فيقف بنفسه وير  من رشح سحاب  

أم  هذا شعٌ  أ   ؟!حراما   لتغيي   حراما   ترتكب   ن أباح لك أنم  ف ,سواء ين عىل حدٍّ األمر  

 ,خاكآن م   ه بعضر ع  صن   حراما   ت  ك غي  يا فإن  و  است   يا ماو  بل لو است   ...؟! هوى حكمر 

 ,ل  هو الذي ز   ال  إليه ذاك أخاك, فكان أو   ودعوت   ,أنت بنفسك حراما   ارتكبت   بأن

عاء إىل ترك فكان ناهيك الد   ,هزلنا لك عن هذا كلي , نل  ام ض  الكر وهو ك   ,وإذن أنت  

ا م  أ   ,تادإىل الوداد واال   القوم   دعوت   إنيك ر إىل الفساد, فام كان حاد  النزاع املنج  

نراك,  ر  خ  ت األنوأ ؟!املسلمني بذا عوام   ا خنت  م  أ   ؟!املبني ع  بذا الش   خالفت  

ا م  أ   ,املذهب صت   ة  وعىل أقىص حماد   ,ت  دفطر   رت  ط  بل ب   ,عىل ذاك أيضا   اقتصت   ما

 خر  ك وكلامت  نرى يف كلامت  
 
 ,بدعة توينا  لول ,ة توهينا  ك للسن  عات  ودر يك ناد   طباء

ني الطغام وللضال   ,هينا  مر  دحا  ة اإلسالم ق  ويف أئم   ,وللباطل تسينا   ,تجينا   وللحق  

فهذا  أ   ...؟! فهذا شع أ   ...؟! ينفهذا د   أ   ,يقينا   وإحلاد   كفر   بل كلامت   ,مبينا   دحا  م  

من  ,دك األبر  م, فانظر إىل أعذار  عال  ال زباهلل العزي إال   ة  قو   وال حول   وال ...؟! إسالم
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 ينه ناٌص لد   واهللر ؟!يغيظ ك ماكيدر  يذهبن   فهل ؟رذ  ر م  ذ  ش   أين ذهبت   ,رب  جرائمك الكر 

 العاملني. واحلمد هلل رب   !وحفيظ

 هل القابلم مثل القائل يف األحكام الار  ذكرها؟: والعّشون لثامناالسؤال 

؟ الباطل إعانةِ  حكمم  وما   بامل  أو أعامل 

هم من خطباء وغي   وخملد   مرو  وع   وبكر   قوال الوليد  كر من أذر  إذا كان ما

 يها تلحقلقائل   الالحقةر  فهل األحكامر  ,-كام أفدتم-ناعة من الش   دوة بذلك احلدي الن  

حلال او عر مر الش  وماذا يأ ؟وهاوأشاعر  ,وهاوطبعر  ,وهاازر والذين أج ,يهاينها لقابل  بع  

 !.يدونا يرحكم اهلل تعاىلأف   ؟أو أعامل   ها بامل  وإعانت   هذه يف شكة الندوة

ضا بالكفر كفر   ,القابلني كمثل القائلني: اجلواب  وبالبدعة بدعة   ,فالرِّ

اهم ال اكم وإي  ِضلُّوكم  إي  فتِنونكم واليم  , فكيف اإلعانة!يم

 ,عىل األقوال املسطورة لألشخاص املذكورة من اإلحلاد   مر   حكم   كل  

 عىل اهلل, واالوالض  
 
, واالفتاء  الل 

 
 ,الباطل ومعونة   ,احلق   وعداوة   ,سولعىل الر   فتاء

تنقص  ال من أقواهلم عليهم أوزارٌ  ,ا تلحق القابلني كمثل القائلنيفإن   ,ذلك وغي

ضا ور   ,وتسليم عىل وجه اإلنكار رىض ال واإلشاعة   اإلجازة   فإن   ؛من أثقاهلم شيئا  

 سي  
وباإلحلاد  ,ضا بالكفر كفرٌ فالري  ,بل قد يفوق عليها يف الوبال الوخيم ,مثلها سيئةٌ  ة  ئ 

ات ه من رضوري  كانت حرمتر  اح إنبو   بل كفرٌ  ,وباإلثم إثمٌ  ,وبالبدعة بدعةٌ  ,إحلادٌ 

 .امحنيوالعياذ باهلل أرحم الر  , نيالد  

صوح من إىل التوبة الن   املبادرةر  ,قهمن واف  م   وعىل كلي  ,عليهم مجيعا   فالواجبر 

 إال  و ,ينحوا فإخوانكم يف الد  ل  وا وأصتابر  فإن ,الباطلة واخلياالت   ,ةالضال   العقائد   تلك
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وا بوحيس ,ن فورهم فرارا  م   وا عنهمويفر   ,وهمبر وجيان   ,وهميجرر  فيجب عىل املسلمني أن

 كم الرؤف  نبي   فإن   ؛وزارا  وأ ثقاال  أ أو أعامل   حيملوا بإعانتهم بامل   وال ,ارا  ب  كر  ا  هم نارشكت  

 :احلق   هوقولر  كم فقالر  قد أم   ,نفسكمرأف بكم منكم بأاألعليكم  احلريص   حيم  الر  

 ير  وكم والل  ض  اهم ال ير اكم وإي  إي  »
 واهلدايةر  ,ه فهذا السبيلدين   ن أحب  فم   ,(1)«نونكمفت 

تعاىل  اهلل وصىل   ,العاملني واحلمد هلل رب   والعافية   العفو   نسأل اهلل  ,بيد اهلل اجلليل والتوفيقر 

 سيي  ,هق  فر أر  ه ورساج  لق  خ  خي عىل 
 .وآله وصحبه أمجعني نا وموالنا حممد  د 

ال العاش من شو   هرصف األخي من الش  ني مضتا من الني وكان ذلك لليلت  

ن هو م   من هجرة   ,من األلف الثاين ,من املئة الثالثة ,الثانية   من العش   ,الثالث   العام  

هاين, وموىل اخلالئق األقايص وىل الت  ي األماين, وم  عط  ومر  ,, وأمني وأمايني وإيامين  دين  

سبحانه  , واهللرمك وكر  م, وعىل آله وصحبه وبار   اهلل تعاىل عليه وسل  واألداين, صىل  

 .محك  أو أتم   -هجمدر  جل  -ه وعلمر  ,موتعاىل أعل  

 بعبده املذن  / كتبه

 عفي عنه يول  ي  أمحد رضا الرب        

 يبي األم  بمحمد املصطفى الن       

 م اهلل تعاىل عليه وسل  صىل         

                                                 

واية عن الضعفاء "الصحيح"أخرجه مسلم يف ( 1) مة الكتاب, باب النهي عن الر  واالحتياِ  مقد 

لها, ر: مان يكون يف آخر الز  : »اهلل  هريرة يقول: قال رسولر  أِّب عن, ٩, صـ1٦ يف تم 

 !اهماكم وإي  كم, فإي  آباؤر  تسمعوا أنتم وال كم من األحاديث بام ملابون, يأتون  الون كذ  دج  

 «.!ونكميفتنر وال !ونكمضلي ير  ال
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 رامتصديقات امل
 

 1: تقريظ

 مة الشيخ حممد سعيد بابَصيلعّل من مفتي الشافعّية بمّكة املكّرمة ال

هلا إىل جالة من أوّ يف هذه الع   فقد نظرت   :ا بعدأمّ  ,بسم اهلل الّرمحن الّرحيم

من بة املذكورة ا م  األجو  أّن  فعلمت   ,والعرشينبة الثامنية يف األجو   ونظرت   ,رهاخ  آ

 ,واجلامعة ةالسنّ  أهل مذهب   ةنرصام وهي لداعي سيّ  ال ,فاتفات واملؤل  املصن  أفضل 

فجزاه  ,ها فيام سطر وأفادف  فقد أجاد مؤل   ,اللةوالّض  والكفر   يغ  الزّ  وهتك مذهب أهل

ه يف ه وكامل  ال  ه ومجوأدام عز   ,سعاهم   ر  وشك   ,اجلزاء واملسلمني أفضل  عن اإلسالم  اهلل 

 .!نيآم ,هاخردنياه وأ  

 :النيل ه كامل  ه املرجتي من ربّ أمره برقم  

 يلحممد سعيد بن حممد بابص  

 ة ة املحميّ ورئيس العلامء بمكّ  ,افعيةمفتي الّش 

 يه واملسلمني أمجعني.يه ومشاخيه وحمب  له ولوالد   غفر اهلل 
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 2: تقريظ

 مة الشيخ حممد صالح كاملعّل من مفتي احلنفية بمكة املكّرمة ال

 حيممحن الرّ هلل الرّ بسم ا

 نا حممد  د  سيّ  ,لنياملرس   ف  عىل أش   م  الوالّس  الة  والّص  ,العاملني احلمد هلل رّب 

 :بعد اأمّ , ه أمجعنيوعىل آله وصحب  

يف ذلك  يشّك  ال ,ا فريدة  ها يف باب  يت  رأ ,ديدةبة الّس هذه األجو   ملا طالعت   فإّن 

ة, هلا يف بالكتاب والسنّ  دة  واب, مشيّ والّص  حاد عن احلّق  و  عدّ  مرتاب, أو منافق   إاّل 

ملثل هذا التأليف  ق هذا الفاضل  هلل الذي وفّ  ة, واحلمد  نّ س  ألاعن دين ط  لح  قلوب امل  

ه, مآل   ن  وأحس   ,هأمثال   ر اهلل كثّ  ,املنيفه دم  ق   سوخ  ه ور  در  ق   عىل رفعة   يف, الدال  الرّش 

 وإزهاقا   للحّق  نرصة   ,هقاله وأفاد فيام د  سنى وزيادة, فلقد أجالنا وله باحل   م  وخت  

افضة ة والرّ يرشيّ ين من الن  املارقني من الدّ  به طوائف   ه  تفو  ا إليك مّ  هم  اللّ  ربأون   ,للباطل

 ,ة واجلامعةالسنّ  أهل عىل مذهب   هم  تنا اللّ دين, وأم  وغريهم من امللح   ,والوهابيني

 .!نا ونعم الوكيلني, وأنت حسب  لّ مبد   الو ,ينمغري   ني, واللّ مض   ني والضالّ  ال

 اجلالل ه ذيرب   اجي عفو  كتبه بقلمه الرّ 

 ,مة صديق كاملعاّل املرحوم ال حممد صالح ابن

 .!آمني ,إليهام وإليه ن  وأحس   ,يهله ولوالد   كان اهلل  ,مةة املكرّ احلنفي املفتي مكّ 
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 3 :تقريظ

س باحلرم املّكيعّل ال من  مة املدرِّ

 (1)ّطاسمر العَ د عمر بن سامل بن ع  سيِّ الشيخ ال

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

 بداع  إو ل الغالنياني من انتحلاملرس   د  سيّ  احلمد اهلل الذي محى شيعة  

 وأيّ  ,والرباهني جج  الئل القاطعة واحل  بالدّ  ,دينامللح  
 
 احلّق  ة أهل  السنّ  دها بعلامء

ها فكان من أهل   ,محةة الس  الذي جاء بامللّ  حممد  نا د  عىل سيّ  الم  والّس  الة  واليقني, والّص 

ها يّض  ال ,عىل أمر اهلل امة  ي قوّ ت  من أمّ  تزال طائفة   ال» :فها, القائل  ال  ل با وحن عم  م  

يعة الرّش  ة  ل  ه مح   ظاهرين, وأصحاب   وا عىل احلّق زال   وعىل آله الذين ما (2)«فهان خال  م  

ن ينه ومحية الذين م  لد   ألمره وغرية   امتثاال   ,ينهذا الدّ هم يف نرصة واح  وا أرل  ذ  الذين ب  

                                                 

لد يف سنة ثامن وستني ومئتني وألف بمّكة( 1)  السّيد عمر بن سامل العّطاس الّشافعي, املّكي, و 

هد يف التأصيل فأخذ عن السّيد أمحد دحالن املرّشفة, ونشأ با وجّد يف التحصيل واجت

ه يف التفسري واحلديث واألصول, وعن ال , وحض دروس  شيخ حممد سعيد  األصول  والفروع 

يل, ودّرس باملسجد احلرام, ثّم رحل إىل جاوة ومكث با عدة  سن ني, ثّم رج  إىل مّكة  بابص 

ه,  نى منه محام  ه, ود   فتويّف با.واستمر با إىل أن انقضت أّيام 

 ملتقطا (. 380, صـ421 ر: "ورنرش الن "تخترص من كتاب امل)

عن  ,12صـ, 7 ر: ,اهلل  املقّدمة, باب اتباع سنّة رسول "السنن"ماجه يف  أخرجه ابن (2)

 .هريرة أيب
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ابعني هلم الذين قصموا وعىل التّ  ,ميةمن الرّ  هم  ين كام يمرق الّس تنقصهم مرق من الدّ 

 :وبعدن هاد, فام له م اهلل  ل  ضل  ن ي  اإلحلاد, وم   غاة أهلط  ال شبه  

يف اهلل الشيخ أمحد  األخ   الكامل, مة  عاّل الفاضل وال الشيخ   بة  أجو    نظرت  فإّن 

واب, للّص  ا موافقة  فوجدت   ,-بي املرتىضالنّ  مرة  يف ز   نا مجيعا  وحرش    حفظه اهلل -رضا 

من  غني املستفيد  ي   ما ,الئل والرباهنية والكتاب, وقد أبدى فيها من الدّ للسنّ  مطابقة  

ه وقد بذل فيها وسع   ناد,فض والع  الكفر والرّ  الباغني من أهل ة  ويقم  الضالّ  ,بادالع  

بعد االجتهاد, فلقد قام بفرض الكفاية عن  يالم املرء   داد, واله م  الّس وجهد  

 فنسأل اهلل  ,لنياملرس   ده عني سيّ بفعل   وأقرّ  ,يعه خريا  بصن   املسلمني, فجزاه اهلل  علامء

 ىل آله وع نا حممد  د   اهلل عىل سيّ واآلل, وصىّل  بجاه حممد   ,لالضاّل نا من حيمي   أن

 م.وأصحابه وسلّ 

 اسالنّ  املفتقر إىل رّب  ,قاله بفمه وكتبه بقلمه

 اسد عمر بن سامل بن عمر العطّ السيّ 

 غفر اهلل له وملشاخيه واملسلمني أمجعني. ,ييف املكّ س باحلرم الرّش املدرّ 
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 4: تقريظ

س يف احلرام املّكي الشيخ عمر بن أيبعّل من ال  (1)بكر باجنَيد مة املدرِّ

 حيممحن الرّ اهلل الرّ بسم 

 ه بصحيح االعتقاد, وصالة  ئ  أوليا وب  ر قلجياد, ونوّ د باإلملن تفر   ا  محد

شاد, املاحي بواضح ادي إىل سبيل الر  اهل دنا حممد  باد, سيّ عىل أفضل الع   وسالما  

ه ه وأحباب  تباع  أناد, وعىل آله وأصحابه ويغ والع  الزّ  أهل   ة  طفس  ه س  شيعت   براهني  

 :بعد اأمّ , هرين األجمادالطا

 ,فرين هذا الّس ياد  عنان الفكر, يف م   وأطلقت   ,النظر جواد    ملا حرحت  فإّن 

 ,اطعة املنيعةاتا القيويقين ,يعة اجلليلةالرّش  لة    أدّ ن ساط  ه قد مج  م  يت  لف  أاملبتكر 

ة ن امللّ اخلارجني ع ,ديناملعاندين املتمرّ  ودحض أباطيل   ,دينامللح   أزاح به شبه   ما

 ,هول حيات  مت  املوىل بط  أ !أباه تقنه وماأه ما ف  مؤل   ر  د   فلله   ,دة بالرباهنية املؤي  احلنفيّ 

 امحني.م الرّ ه أرح  ة أفضل اجلزاء أنّ وجزاه عن األمّ 

 خادم طلبة العلم باملسجد احلرام ,قاله بفمه ورقمه بقلمه

 يدبكر باجن   عمر بن أيب :العرش املجيد ذي راجي عفو  

 .!ه واملسلمني آمنياهلل تعاىل عنه وأحباب   عفى

                                                 

لد عام  عمر بن أيب( 1) لم  عن السّيد أمحد د حالن, والشيخ حممد سعه1263بكر باجن يد, و 
يد , تلّقى الع 

يل, والسيّد ب كري, كان  طويل  القامة, نحيف  البنية, اشتهر بالّتقوى والورع والتواض  ,  بابص 

 ملتقطا (. 148, 147, صـالشيخ عمر باجن يد "سري وتراجم")   .ه13٥4وتوّّف يف سنة 
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 5: تقريظ

 الَباَعلوي احَلرَضمي (1)مة السّيد الشيخ حَسني بن حممد احَلبيشعّل من ال

 حيمالرّ  نمحبسم اهلل الرّ 

 الة  , والّص واهيا   سافال   ل الباطل  عوج ,عاليا   ا  قويّ  ملن جعل احلق   ا  محد

ِ  ين القويم, والرّص بالدّ  ث  وملبعا دنا حممد  عىل سيّ  الم  والّس  وعىل آله  ,املستقيم ا

هم يف هم وأجسام  هج  وا م  ل  ه الذين بذ  لئيم, وأصحاب   ع  مبتد   كل   الطاهرين من زيغ  

 مجيل   مستفيد   لكّل  بذلك القواعد, وحصلت   ست  بي الكريم, فتأّس نرصة هذا النّ 

ليل القوي املتني, ين, بالدّ ن الدّ ع ذاب   هم من كّل هم يف نج  ع  ن تب  الفوائد, وعىل م  

 :وبعد, اخلزاء هم أشد  عن سبيل   ال  ن م  اجلزاء, وأخزى م   فجزاهم املوىل أفضل  

نا كتبه علامؤ   وما ,ةنيّ ة, عىل األسئلة الد  القويّ  بة  عىل هذه األجو   فقد وقفت  

ر ني, كثّ حام   ة  لسنّ ول ,ين نارصينوا للدّ زال   نالك, الملا ه   ر  لذلك, ومقر   د  نا مؤي  وسادت  

عليه وعىل آله  ,بينيخاتم النّ  بجاه ,مأحواهل   د  وشي   ,مد أقواهل  م, وأيّ املوىل أمثاهل  

 ني.وح   وقت   يف كّل  منياملسل   وسالم   ,نياملصل   صالة   ه أفضل  وصحب  

 قال ذلك احلقري الفقري إىل مواله الغني

 ني بن حممد احلبيشحس  

 النفرييف  اليف العري و ست  فل   اّل إو ,ناألمر سادت   امتثاال  

                                                 

يف لد ونشأ و   املكّرمة, ةافعية بمكّ مفتي الّش  ,ني احلبيش الباعلويني بن حممد بن حس  حس   (1)

ه أصحاب   أفرد بعض   (.ه1330)  فيهايه, تويّف ة بعد أب   االفتاء بمكّ ووّل  ,ون )بحضموت(ي  س  

 (.2/2٥8 "األعالم")            .خمصوص ف  ه يف مؤل  ه ومشيتخت  ه وأحوال  أسانيد  
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 6: تقريظ

 (1)تفّضل احلّق  مة الشيخعّل من ال

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

 حممد  نا د  عىل سيّ  الم  والّس  الة  ه, والّص ل   ندّ  له وال ضد   ه, الاحلمد هلل وحد  

والقائمني  ,ة  واخلالع يغ  أهل الزّ  به  زالة ش  وعىل آله وأصحابه املنتصبني إل ,هبعد   نبي   ال

 :بعد اأمّ , ةد  الل واملالح  وىل الّض أ   طة  فس  بإبطال س  

عنه  فا اهلل ع- ل احلّق , تفّض ه القوّي رب   اجي إىل رمحة  الفقري الرّ  فيقول العبد  

 بإمعان نظر, وتدقيق   ديدة  الّس  بة  هذه األجو   ملا طالعت   -طفه اخلفييه بل  وعن والد  

العامل  ف  املؤل   سوخ علوم  ة عىل ر  الدالّ  ,يف بابا فت  لّ أ بة  أجو   ن  ها أحس  رأيت   ,فكر

ا تعاىل عنّ  جزاه اهلل  ,ني يف اإلنسانعيان بمنزلة الع  الذي هو يف األ ,امةمة والفهّ عاّل ال

تعاىل واملسلمني بعلومه  وىل واآلخرة, ونفعنا اهلل اجلزاء يف دار األ   وعن املسلمني خري  

 اهلل رين, صىّل لني واآلخ  د األوّ بحرمة سيّ  ,ساطعة م  والنجو ,طالعة مادام الشموس  

 م وآله وأصحابه أمجعني.تعاىل عليه وسلّ 

                                                 

 .مل نعثر عىل ترمجته (1)
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 7: تقريظ

س يف احلرم املّكي مةعّل من ال  (1)حممد سعيد بن حممد سليامن الشيخ املدرِّ

 حيمن الرّ محالرّ  اهلل بسم

 سعىن م   ىصمأو ,نياإلسالم بصيانة علامء الدّ  احلمد هلل الذي محى حوزة  

 
 
 لعامد  امي االّس  ,األصول   امخ  ه الّش دين   ن أعز  م   هره املتني, وأعز  ه بق  نور   يف إطفاء

 تّ األ والسالم   الة  , والّص اسخ  الرّ 
ن, نادد ولد ع  سيّ  حممد   نادعىل سيّ  ,النكم  األ ان 

 :بعدو, ه العاملنيئ  علام خصوصا   ,ينالدّ  إىل يوم يهم بإحسان  وعىل آله وأصحابه وتابع  

موالنا الشيخ أمحد  ,األجمد امم  اهل   ,دوح  األ   مة  عاّل كتبه ال عىل ما لعت  فقد اطّ 

ها من مسائل   ملتقطة   عجيبة   , فهذه رسالة  -أمحد مقام   تعاىل كل   بلغه اهلل -رضا 

ين, ين للدّ د  فيها إلنكار اجلهالء املعان   جمال   فال ,ة ومن نصوص العلامءاألحاديث النبويّ 

فجزاه  ,عةة املبتد  رق الضالّ عىل هؤالء الف   ه يف بيان الردّ ت  هّ  ل  ها حيث بذ  ف  مؤل   ر  د فلله  

آمني  ,نين  الس   ه عىل مرّ من أمثال   ر اهلل وكثّ  ,ينهلذا الدّ  وجعله ذخرية   ,هئ  جزا ن  أحس   اهلل 

 م.وسلّ وعىل آله وصحبه  د  دنا حممّ ه سيّ لق  خ    اهلل عىل خري  وصىّل  ,!العاملني يا رّب 

 انه املنّ رب   عفو   يرقمه راج

 حممد سعيد بن حممد سليامن

 يفس باحلرم الرّش املدر  

 

                                                 

 .مل نعثر عىل ترمجته (1)
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 8: تقريظ

تب احلرممن   مة الشيخ إسامعيل اخلليلعّل ال املّكي حافظ ك 

 حيممحن الرّ الرّ  اهلل بسم

 ناد  ملن أراد الع   قاطعا   يفا  لإلرشاد, وس   وسيلة   ء  احلمد هلل الذي جعل العلام

ه وآله وصحب   د  نا حممّ د  باد, سيّ والع   لق  اخل   ف  عىل أش   الم  والّس  الة  فساد, والّص وال

 :دبعو, ادل العبّ م  الك  

 دة  ه املؤي  وحتريرات   ,خ أمحد رضايالّش  امة  الفهّ  مة  عاّل بة العىل أجو   لعت  فقد اطّ 

أللفاظ, التي املعان وا ة  ا تامّ خالق الفضا, فوجدت   ة املرضاة للرب  بالكتاب والسنّ 

 م  أحباب   ,نيي  ه يف أعىل علّ منال   اظ, أعىل اهلل حلفّ ا ر  يقدر عىل مثلها أكث ال
 
 ه األنبياء

 .!العاملني لني, آمني يا رّب واملرس  

 ,يطانللّش  باع  واتّ  وى نفس  ه   إاّل هؤالء ليس هو  فعل   وباهلل أعول: إنّ  أقول

 غدا   قف  املو أما يعتقدون !,اإلسالممنه عىل  تعاىل غرية   اهلل  عقوبة   ون  أما خيش  

 يل شعر:ما ق   ن  وما أحس   ,!يهبني يد   والفضيحة  

 فردا   ر يوم تأيت اهلل  تذكّ 
 

 القضاء موازين   صبت  وقد ن   
 

 عن املعايص الستور   كت  ت  ه  و  
 

 طاءالغ   مكشوف   وجاء الذنب   
 

فيه  ريب   ال ليوم   اس  ن جيم  النّ م   قول   حور,يف النّ  ع رشقا  وأحر   غومنه أبل  

اهلل  ﴿ :شوريوم الن   ن ون  و 
ل  ع  ا ت  م  ون  و   

ا ت ِس  ل م  م  ع  ي  ض  و  األ  ر   و 
ات  و  ام   الس 

ا يف  ل م  م  ع  ي 

ور   د   الص 
ات  يم  ب ذ 

ل   .[4 ن:]التغاب   ﴾ع 



 ينفتاوى الحرَم

 

120 

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

ات  أما خيافون من يوم  ل  ذ  ت ض    ك  ت  و  ع  ض  ام  أ ر   ع 
ة  ع 
ض  ر  ل  م  ل  ك  ه  مح  ل  ﴿ت ذ 

﴾ يد 
د  اب  اهلل  ش  ذ  ن  ع 

ك  ل  ى و  ار  ك  م ب س  ا ه  م  ى و  ار  ك  ى الن اس  س  ت ر  ا و   .[2 ]احلّج: مح  ل ه 

ه ن مراد  ا م  ان, وأمّ شف له الغشاء وب  فقد ك   ,والبيان احلق   ب  طل   نهذا مل :أقول

 م   فاهلل   ,اهلل نور   طفاء  إباجلدال 
نا املسلمني إخوان   أ ويص  و ,الكافرون ه  ه ولو كر  نور   م  ت 

  أن
 
: اهلل  رسول   فقد قال ,هم القويموينرصوا دين   ,ينالدّ  يقوموا عىل هؤالء أعداء

 ,كم فتهلكوا مجيعا  عليكم نبي   يدعو   ال خالل أن :من ثالث كم اهلل جار  فقد أ  »

 ,(1)داود رواه أبو «ا عىل ضاللةوجتتمع ال وأن ,الباطل عىل أهل احلّق  أهل   ظهر  ي   ال وأن

 (3)"الصغري"ويف  ,مسعود  من حديث ابن (2)"الكبري"وأخرج الطربان يف 

                                                 

تن واملالحم, با "داود سنن أيب" (1) مالك  عن أيب, ٥97, صـ42٥3 ب ذكر الفتن ودالئلها, ر:كتاب الف 

كم عليكم نبي   يدعو   أن ال :أجاركم من ثالث خالل اهلل  إنّ » :اهلل  األشعري قال : قال رسول

 «.جتتمعوا عىل ضاللة وأن ال ,احلّق  الباطل عىل أهل أهل   ر  ظه  ي   وأن ال ,فتهلكوا مجيعا  

ثالث أحلف »مسعود قال:  عن ابن ,160, 9/1٥9, 8799 باب, ر: "املعجم الكبري" (2)

 ن ال سهم  يف اإلسالم كم   ن له سهم  م   جيعل اهلل  ال ,عليها لربرت   لو حلفت   ابعة  والرّ  ,عليهنّ 

 ,جاء معهم إاّل  قوما   رجل   حيّب  وال ,القيامة ه غريه يوم  نيا فوالّ  اهلل عبد يف الدّ يتوىّل  وال ,له

 «.يف اآلخرة سرته اهلل  إاّل نيا يف الدّ  عىل عبد   يسرت اهلل  ال ,يها لربرت  عل والرابعة التي لو حلفت  

القاسم سليامن بن أمحد الطربان احلافظ, املتوّّف سنة  : لإلمام أيبيف احلديث "صغرياملعجم ال"( 3)

 (.2/٥97 "كشف الظنون")                     ه.360
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 :حق   نّ ه   ثالث  » :اهلل  قال رسول   :قال , (2)عن عيل د  جيّ  بسند   (1)"طاألوس  "و

 ,هيه غري  ول  في   عبدا    اهلل يتوىّل  وال ,له سهم   ن اليف اإلسالم كم   سهم   له نم   جيعل اهلل  ال

 .(3)«رش معهمح   إاّل  قوما   جل  الرّ  ّب حي وال

يف اإلسالم  ن له سهم  م   جيعل اهلل   ال :عليهنّ  ف  أحل   ثالث  » :د  جيّ  بإسناد   د  وأمح

  اهلل يتوىّل  وال ,كاة  والزّ  ,وم  والص   ,الة  الّص  :اإلسالم ثالث   م  وأسه   ,له سهم   ن الكم  

 .(4)«معهم جعله اهلل  إاّل  قوما   جل  الرّ  حيّب  وال ,امةالقي ه يوم  غري   يه اهلل ول  نيا في  يف الدّ  عبدا  

 يلة  فا يف الل  عىل الّص  مل  النّ  بيب  د  ن أخفى م   ك  الرش  » :حهوصحّ  واحلاكم  

  وأدناه أن حتب   ,الظلامء
 
  وتبغض   ,من اجلور عىل يشء

 
وهل  ,من العدل عىل يشء

                                                 

القاسم سليامن بن أمحد الطربان احلافظ, املتوّّف  يف احلديث: لإلمام أيب "وسطاملعجم األ"( 1)

 (.2/٥97 "كشف الظنون")                     ه.360سنة 

 .عن عيل ,٥/19, 64٥0 باب امليم, من اسمه حممد, ر: "املعجم األوسط" (2)

 ,41, 40باب امليم, من اسمه حممد, اجلزء الثان, صـ "املعجم الصغري"أخرجه الطربان يف  (3)

ه  .عن عيل كّرم اهلل وجه 

عن , 479, 9/478, 2٥17٥ , ر:مسند السّيدة عائشة  "املسند"أخرجه اإلمام أمحد يف  (4)

 .عائشة  
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م   ق ل  إ ن﴿ :قال اهلل تعاىل ,والبغض احلب   إاّل  ين  الدّ  ب ب ك   حي  
ون  ب ع  ات  ب ون  اهلل  ف 

نت م  حت   ك 

 .(1)«[31 عمران: ]آل ﴾اهلل 

 .(3)«تقي   إاّل ك يأكل طعام   وال ,مؤمنا   إاّل ب صاح  ت   ال» :(2)"صحيحه"ان يف بّ ح   وابن  

  ن  واب (4)داود وروى أبو
ه عىل ني قوم  ع  الذي ي   ثل  م  » :(٥)"صحيحه"ان يف بّ ح 

 .(6)«هفهو ينزع منها بذنب   ,ى يف بئر  ردّ ت   عري  ب   ثلكم   ,احلّق  غري

                                                 

ك"أخرجه احلاكم يف  (1) , 3148 كتاب التفسري, تفسري سورة آل عمران, ر: "املستدر 

, "رجاهخي هذا حديث  صحيح  اإلسناد, ومل". ]قال احلاكم:[ عن عائشة , 3/1178

 ."ليس بثقة"الدارقطني: األعىل, قال  وقال الذهبي: عبد  

ّبان صحيح ابن" (2) ّبان البستي, املتوّّف سنة  : لإلمام أيب"ح   ه.3٥4حاتم حممد بن ح 

 (.2/99 "كشف الظنون")

ّبان يف  أخرجه ابن (3) كتاب الرّب واإلحسان, باب الصحبة واملجالسة, ذكر األمر  "الّصحيح"ح 

 دري.سعيد اخل   عن أيب, 146, صـ٥٥٥ الصاحلني... إلخ, ر: إاّل يصحب  ن الللمرء أ

 :لهه. 204 سنة املتوّّف  ,داود البرصي سليامن بن داود بن اجلارود الطياليس احلافظ أبوهو  (4)

 .(٥/324 "هدية العارفني")                    .يف احلديث "مسند"

ّبان صحيح ابن" (٥) يعني املرء أحدا   ما جاء يف الفتن, ذكر الزجر عن أن كتاب الرهن, باب "ح 

 اهلل بن مسعود, عن أبيه. عبد, 1018, صـ٥912 ليس هلل فيه رضا, ر: عىل ما

, 4٥, صـ344 , ر:اهلل بن مسعود  ما أسند عبد "املسند"داود الطياليس يف  أخرجه أبو (6)

اهلل عن  الرمحن بن عبد دعب بن حرب قال: سمعت , عن سامكشعبة ومحزة بن ثابت بطريق

 .يرفعه شعبة رفعه محزة  بن ثابت, ومل .أبيه
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 ,هى يف بئر ملكة وينزع بذنب  إذا تردّ  ,يف اإلثم وهلك كالبعري    ه وق  أنّ  :ومعناه

فقد  ه ظامل  وهو يعلم أنّ  ,هعين  لي   شى م  ظامل  ن م  م  » :والطربان   ,يقدر عىل اخلالص وال

ن خيفى عىل م   كام ال ,هذه األحوال هو إعانة   هؤالء عىل واجتامع   ,(1)«من اإلسالم ج  خر  

 حول   ن حام  م  " :فقد قيل ,وهميامش   سوهم والجيال   ال أن والواجب   ,هبصريت   ر اهلل نوّ 

 شتخص   فيجب عىل كّل  "دوةالن  "ـى بهم املسمّ ا موضع  وأمّ  ,"فيه يق    ك أنوش  مى ي  احل  

 ,رةف  هذا من دسائس الك   أنّ  والظاهر   ,مةلة املتقدّ كام يعلم من األدّ  ,فيها يدخل   ال أن

 ,همئ  نن أولياس   هم إحياء  مراد   أنّ  إاّل  وما أظن   ,سمهم له بذا االعليه تسميت   ويدّل 

الفضالء  كثرة   جمم    كانت سابقا   ,ةيار اهلنديّ أعني الدّ  ,يارمن هذه الدّ  والعجب  

 وقت   يف كّل  ألنّ  إاّل ذاك  وما ؛ياءباجلهالء واألغ وى كثرة  مأ واآلن صارت   ,والعلامء

ه أصحاب   زمن   وال ,تسم  با يف زمنه  مل ,البطالن ظاهرة   يستحسنون اعتقادات  

م ه واعتقد اعتقادات  والذي قبل   ,رنيف هذا الق   إاّل  ,هم بإحسان  ع  ن تب  والتابعني وم  

ن م   ,ناعامل  أ ت  ئان سيّ وم   ,ناور أنفس  نعوذ باهلل من ش ,من اجلهلة كثرية   الباطلة مجاعة  

نا من اهلادين املهتدين, بجاه عل  اج   همّ له, اللّ  هادي   فال للن يض  وم   ,له ل  مض   فال اهلل  هيد  

 ين.إىل يوم الدّ  كثريا   م تسليام   اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلّ لني, صىّل املرس   د  ك سيّ نبيّ 

                                                 

املجم ,  باب يف كّفارة الظهار, أوس بن شحبيل أحد بني "املعجم الكبري"ان يف أخرجه الطرب   (1)

 .أوس بن شحبيل أحد بني املجم  عن ,1/227, 619 ن أعان ظاملا  من العقوبة, ر:باب مل
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لمسلمني واملسلامت, ول ّي  ولوالد  ل   العظيم   اهلل  وأستغفر   , هذاول  أقول ق

 األ
 
    ن تب  ه وم  وصحب   وعىل آله   د  دنا حممّ عىل سيّ  اهلل وصىّل  ,منهم واألموات حياء

 .!آمني ,هم أمجعنينج  

 ه اجلليلرب   محة  املرجتي ر ,هه وكتبه بقلم  قاله بفم  

 د اخلليلإسامعيل بن السيّ 

 طفه اخلفي.بل   لهام اهلل م  ي, عاحافظ كتب احلرم املكّ 
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 9: ظتقري

 , املهاِجر املجاِور باحلرم املّكي(1)مة الشيخ غلم مصطفىعّل من ال

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

 د  نا حممّ د  لني, سيّ املرس   ف  عىل أش   الم  والّس  ة  الالعاملني, والّص  احلمد هلل رب  

 :بعد اأمّ , وآله وأصحابه أمجعني

ة للسنّ  واب, موافقة  الّص ا عىل بتها فوجدت  جالة م  أجو  هذه الع   يت  أفقد ر

بي الكريم وآله باد, بجاه النّ با الع   فصيح, نف  اهلل  مليح, ولسان   والكتاب, بقول  

 وأصحابه األجماد.

 كتبه الفقري

 ير باحلرم املكّ ر املجاو  غالم مصطفى املهاج  

 م  ريه كفإنّ  ؛واملسلمني واملسلامت ,وجلمي  املؤمنني واملؤمنات ,يهله ولوالد   غفر اهلل 

 عوات.الدّ  جميب  

                                                 

 .تهمل نعثر عىل ترمج (1)
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 10: تقريظ

وْنْد جاْن الب خاري مة الشيخعّل من ال  (1)َأخ 

 حيممحن الرّ اهلل الرّ  بسم

ح جج وأوض  ح احل  سط  أة بقناد  دين والز  لح  امل ات  ه  ر  ل ت  احلمد هلل الذي أبط  

 تّ األ الم  والّس  الة  والّص  ,الرباهني
ع  ب   :عىل املأمور بقوله تعاىل ان  د  ر  ﴿ف اص  م  ام  ت ؤ 

ن  ال   ض  ع  ر  أ ع  ﴾ـو  ني 
ك  رش   م ني أمواهل  ل  وعىل آله وأصحابه الباذ   ,[94 ]احلجر: م 

 ة  اة امللّ اِ املستقيم, ومح  إىل منهج الرّص  يااالرب   ةداين املبني, ه  هم لنرصة الدّ وأرواح  

 :بعد اأمّ , دينض املفس  سان عن تعرّ يف والل  بالس  

ة رق الضالّ الف   أباطيل   ,الدافعة بة  واألجو   ,نافعةال هذه العجالة   فطالعت  

ول صأل وقامعة   ,ائعةهم الباطلة الّش ألساس عقائد   ها هادمة  يت  أفر ,عة الضائعةاملبتد  

زال  ال ,اجلزاء من املسلمني ن  ها أحس  جامع   جزى اهلل   ,هم العاطلة الذائعةقواعد  

                                                 

املفتي حممد هادي بن حممد مراد بن إدريس البتخاري, املريغينان, نزيل البلد  ابن أخوند جان  ( 1)

لد ببلده  ينان  "احلرام, و  يف شعبان يف سنة ثالث وأربعني وألف, وحفظ القرآن  ثّم قرأ  "مريغ 

الفريضة  ذهب إىل  عىل فضالئها, ثّم أتى مّكة املرّشفة يف سنة تس  وسبعني للحّج, وبعد أن أّدى

ث الشيخ عاّل املدينة املنّورة وأقام با, وقرأ عىل م ن با من العلامء األماثل, منهم: ال مة  املحد 

, وقرأ عليه كتبا  كثرية  حديثا  وتفسريا ,  عبد مه مّدة  وافرة  كبرية  دي, والز  الغني اهلندي املجد 

سنة تس  بعد الثالثمئة واأللف, وتوّطنها وتصّدر وأجازه بسائر مرويات ه, ثّم قدم مّكة املرّشفة 

, وأّلف التآليف العديدة. تويّف بمكة سنة عرشين  للتدريس باملسجد احلرام, وانتف  به كثري 

هر ورنرش الن "تخترص من كتاب امل) وثالثمئة وألف.  ملتقطا (. 126, 12٥, صـ101 ر: "والز 
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 اهلند معمورة   بالد   برحت   وال ,ينالدّ  ة اإلسالمية أعداء  عن امللّ  للذب   منصوبا  

 
 
  ,قنياملحق   بوجود العلامء

 
عن  حني, فهي إىل اآلن مصونة   قني يف كّل املدق   والفضالء

هم, قدام أوائل  أهم عىل ل, وأواخر  يف أكثر البلدان ختلّ  لل  كان اخل   لل, وإنق اخل  تطرّ 

 أكثر   د من أهالواالجتهاد, أزي   فهم يف اجلدّ  ,همهم وقبائل  يظهر من أوائل   وا بام ملبل أت  

يف  أتمّ  واعتناء   ,بق يف الفروع واألصولالّس  قصبات   يف إحراز   أهمّ  هتامم  البالد, وهلم ا

 
 
ملباحثة بغاية او ,ةرايبالدّ  ك  اجلم  بني املنقول واملعقول, م  التمس   ثمرات   اقتناء

املتخالفني من  م بنيدقيق, م  كون  يف ناية الت واملناظرة   ,وايةبالرّ  ث  والتشب   ,حقيقالت

 ليس هلم حاكم  هر, ومن الّش  الكثرية كيوم   القديمة واحلديثة   ة  الضالّ  رق  رة والف  ف  الك  

هم نون بمذاهب  عل  هم م  رهم عن البلد بالقهر, وأعداؤ  هم ويسف  يزجر أعدائ   ي  نّ س  

ني يزالوا قائم   هم ملة منالسنّ  فأهل   ,هم العاطلةيل  , وجمتهدون يف ترويج أباطالباطلة

 بوا عليهم يف كّل غل   ,-"يعىل عليه يعلو وال" :وبحكم اإلسالم-م عىل إبطال مقاالت  

عىل  ترى القائم   ال ,رخ  آ ذلك يف مكان   مثل   ه لو كان احلال  أنّ  الظنّ  م, وغالب  حاالت  

 ن أواخ  وم   ,ن شاء اهلل م   إاّل  الردّ 
 
 فصرّي  ,ةة القدسيّ  بالقوّ اىلتع ه اهلل  ن أعزّ اهلند م   ر علامء

 عليه رمحة  -ن ومنهم م   ,ىار  ي  ح   نيعةيعة الش  طوائف الّش  (1)"ةي عرشيّ االثن  ه حتفت  "ـب

ة, الوهابيّ  مذهب   شيشة  صل حن استأصارى, ومنهم م  رق النّ ف   م مجي   أفح   -اهلل

                                                 

اهلل أمحد بن  ول   اه  العزيز بن الّش  عبد اه  لّش : لوافضيف الرّد عىل الّر  "حتفة اإلثنا عرشية" (1)

 .(٥/472 "هدية العارفني") ه.1239هلوي اهلندي الفقيه احلنفي, املتوّّف سنة حيم الدّ الرّ  عبد
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بصارة عن  ني  ن أظال الغ  , ومنهم م  (1)ةليّ ياإلسامع مرشب   ن اقتضب شجرة  ومنهم م  

جاء من  ما كل   ن يردّ , ومنهم م  ني يف إثبات شهادة اإلمام حس   ,العني

                                                 

مّية  (3)القرامطة  (2)ة الباطنيّ  (1)بوا بسبعة ألقاب: لقّ  ة:اإلسامعيليّ  (1) ر 
ّية  (4)احل  ب ع  الس 

ادق إلسامعيل بن جعفر الّص  إلثباتم اإلمامة   ؛ةاإلسامعيليّ  (7)امل حّمرة  (6)ة اليابكيّ  (٥)

 (,ه131هم إىل حممد بن إسامعيل )تالنتساب زعم   :وهو أكرب أبنائه, وقيل ,(ه143)ت

راموا عند شوكة  -من املجوس م طائفة  وه  – ة  العناديّ  ائ , ألنّ م عىل إبطال الرّش دعوت   وأصل  

وذلك أّنم  ,عىل قواعد أسالفهم ين  يعود با الد   ,ائ  عىل وجودهالرّش  اإلسالم تأويل  

لنا إىل دف  املسلمني  سبيل   ال :لل, وقالواهم من امل  روا ما كان عليه أسالف  اجتمعوا وذاك  

يعود إىل  هم إىل ماا نحتال بتأويل شائع  لغلبتهم واستيالئهم عىل املاملك, لكنّ ؛يفبالس  

هم, كلمت   هم واضطراب  فإّن ذلك يوجب اختالف   ؛منهم به الضعفاء  ج نا, ونستدر  قواعد  

عوة وهلم يف الدّ  ,اح األهوازييمون القدّ اهلل بن م   عبد :وقيل ,هم يف ذلك محدان قرمطورأس  

عوة أو ال؟ للدّ  هل هو قائل  , املدعو زق وهو تلمس حال  واستدراج الطعام مراتب: الر  

م يف بيت فيه ومنعوا التكلّ  -هلا ئال  ن ليس قاأي: دعوة م  –ة البذر السبتخ ولذلك منعوا إلقاء  

من املدعوين بام  واحد   استاملة كّل نيس بالتأ ثمّ  -أي: يف موض  منه فقيه أو متكّلم-حراج 

كان  ه, وإننقيض   ح  نه وقبّ هد زيّ ه إىل الز  ميل   بان   فإن ,هد وخالعةه من ز  واه وطبع  يميل إليه ب  

يف أركان  ثّم التشكيك   ,نس بهله األ   حّتى حيصل   ؛هاض  يح نقنها وقبّ زيّ يميل إىل اخلالعة 

سل من املني صالتا, ووجوب الغ   ور, وبقضاء صوم احلائض دونعات الس  يعة بمقطّ الرّش 

  وجب   ,ولالب   دون
ها ها أربعا  وبعض  كان بعض   أي: مل   ,كعاتهذا دون ذلك, وبعدد الرّ  أي: مل 

كون يف هذه األشياء دية, فإّنام يشكّ ذلك من األمور التعبّ  إىل غري ...؟ها اثننيثالثا  وبعض  

 .هم بمراجعتهم فيهاق قلب  عنها ليتعلّ  ويطوون اجلواب  

= 
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= 

ه حوالت   :والثاين ,ا  فيش هلم حّر ي   ال امليثاق منهم أن أخذ   :األّول   ,وهو أمران بط  ثّم الرّ 

يقدر عليها  وال ,فإّنه العامل با ؛ألقاها إليه عليه من األمور التي أشكل   ما عىل اإلمام يف حّل 

 .إىل اإلمام من درجته وينتهي   أحد, حّتى يرتقي  

 عاه إليه.ادّ  ه إىل ماميل   حّتى يزداد   ؛ين والدنياالدّ  وهو دعوى موافقته أكابر   التدليس   ثمّ 

يدعوه إليه  إىل ما وتكون شائقة   ,مها املدعوبها ويسلّ يقل   مات  مقدّ  وهو تهيد   ثّم التأسيس  

 من الباطل.

 إىل إسقاِ األعامل البدنية. وهو الطمأنينة   اخلل    ثمّ 

 عىل استعجال يأخذون يف اإلباحة واحلّث  ة, وحينئذ  لخ عن االعتقادات الدينيّ الّس  ثمّ 

من  هو األخذ   م  عن مواالة اإلمام, والتيمّ  عبارة   كقوهلم: الوضوء   ,ائ ات وتأويل الرّش اللذّ 

سول بدليل اطق الذي هو الّر عن النّ  عبارة   الة  ة, والّص يبة اإلمام الذي هو احلجّ غ   ون عنداملأذ

ال  ﴿ه تعاىل: قول   اء و  ش  ح  ف  ن  ال  ى ع  ن ه  ة  ت  ال  ر  ـإ ن  الص  نك   عبارة   [, واالحتالم  4٥ ]العنكبوت: ﴾م 

 
 
  عن إفشاء

 
هد, الع   سل جتديد  ه, والغ  من قصد   ا  له من غريوم ليس حّر هم يف الن من أحرار   يشء

فا هو والص   ,عيل   بي, والباب  النّ ين, والكعبة  م عليه من الدّ فس بمعرفة ما ه  النّ تزكية   كاة  والزّ 

بالبيت سبعا   املدعو, والطواف   إجياب   اإليناس, والتلبية   , وامليقات  هو عيل   بي, واملروة  النّ

 لة التكاليفها بمزاو  ت  مشقّ  ار  األبدان عن التكاليف, والنّ راحة   ة  بعة, واجلنّاألئّمة الّس  مواالة  

 ذلك من خرافاتم. إىل غري...

عاجز,  وال قادر   جاهل, وال وال عامل   معدوم, وال وال موجود   ال هم أّن اهلل ومذهب  

كان عليه  قال اآلمدي: هذا ما ,الفالسفة طوا كالم  وربام خلّ  ,فاتوكذلك يف مجي  الّص 

ي عن الذي يؤدّ  ة  عىل أّنه احلجّ  د العوة  باح جدّ بن حممد الّص  حسن   حني ظهر  و ,قدماءهم

ة, فمنهم: مباركيّ  ,ة ف رق  بت من اإلسامعيليّ وتشعّ  ,من عنهالز   جيوز خلو   اإلمام الذي ال

= 
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ا فإّن  !؛جالة النافعةه الع  ال يرى إىل هذأ ,ذلك يعة يف طرفة العني وغريالّش  علامء

ها فيام ذكره ها ما يستبعد إتام  لكنّ  ,حريرالن   يملعألافها مؤل   ها من غرين حترير  أمك   وإن

ه البشري عىل رسول   الم  والّس  الة  ك العليم اخلبري, والّص هلل املل   ري, فاحلمد  قص من زمان  

 :جالة من احلقريالع   حترير   إتام   اجلرائم والتقصري, تاريخ   النذير, نرجو منه تعاىل عفو  

 للقدير عىل الكامل د  حمام  
 

 ي اجلاللذ   عزيز   ومقتدر   
 

 من كريم   م  سالم   صالة  
 

 وآل م  صحب  عىل املتختار  
 

 شمس   فقد رأينا ضوء   عد  وب  
 

 اللاهل   ا نبتغي نور  نّ وك   
 

 هند   ها من صوب  شاق  إبدا 
 

 اجلامل نا ححب  حبيب   كرف    
 

 وابتداع   زيغ   أزال ظالم  
 

 ي زوالذ   ورفض   وإشاك   
 

 دين الزائغيناامللح   لسان  
 

 املقال بصمصام   ترى قطعا   
 

 ذا  ربا  ح   م رب  هل  أف
 
 ذكاء

 

 دالاجل   سن  البحث م  ح   طريق   
 

 الكتاب حترير   خ وقت  فأر  
 

 الضالل أرباب   رد   (1)هو :لق  ف 
 

 تخاريسطره أخوند جان الب  
 

 نيني املحرتم  ر باحلرم  املجاو   
 

                                                 

= 

ومن  ,ة وغريهاونزاريّ  ,ةة, ومستعليّ ة, ومهدويّ ة, وجنابيّ ة, وبرقعيّ يمونة, وشمطيطيّ وم  

 .ةوهرة واآلغاخانيّ لب  ة ااإلسامعيليّ 

 .(ملتقطا   42-38يعة, اإلسامعيلية, صـالفرقة الثانية: الّش  "حدوث الفتن وجهاد أعيان السنن")

 ( ولو أّنث الضمري  كان تارخيا  لتحرير احلقري.1)



 ينفتاوى الحرَم

 

131 

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

 11: تقريظ

 (1)يآدم بن جبَري مة الشيخعّل من ال

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

 الة  ه, والّص الئ  آرة عىل وىل واآلخ  يف األ   د  احلمله  واألرض   وات  امالّس  بدي   

 :بعد اأمّ , هني لوالئ  ه احلافظ  وآله وصحب   د  نا حممّ د  عىل سيّ  الم  والّس 

التي كتبها  جالة  هذه الع   طالعت   :رييبن اجلب   ه آدم  رب   إىل رمحة   قول املفتقر  يف

ا كاملة, , فوجدت  -اناحلنّ  مه اهلل سلّ -أمحد رضا خان  مة  عاّل العامل ال الح  الّص  األخ  

ا عبارت   ت  رق الباطلة, ودلّ للف   عىل الردّ  شاملة, اشتملت   واب  والّص  صح  الن   غاية  ول

بالبلدة  , وهو مقيم  ىها بالفيض املعطن  ل, فام أحس  األماث   دوة  ه ق  عىل فضل القائل أنّ 

 نة  ولك   اهلند   مة  اب, واستتخلصها من عجج  ع  اإل ة  لّ يل, فهذا الذي كساها ح  ي  الرب   

 ن  , وقد أحس  -لنا وله الثواب اهلل  ل  ب, وأجز  والطالّ  اء  با القرّ  ف  اهلل ن-عراب اإل

 واإلرشاد, وأحب   صح  الن   إاّل ه قصد   ناد, وماأهل الع   كيد      وأجاد, وعلم وأفاد, وقم  

 ه األجماد, واهلل آله وأصحاب  و د  نا حممّ د  عىل سيّ   اهلل باد, وصىّل هم للع  ع  أنف   إىل اهلل  اس  النّ 

 نا ونعم الوكيل.هو حسب   ,بيلي إىل سواء الّس هيد  

 كتبه العبد الفقري

 يريبن جب   آدم

 .!آمني ,يه واملسلمني أمجعنياهلل له ولوالد   غفر

                                                 

 مل نعثر عىل ترمجته. (1)
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 12: تقريظ

 (1)الرّزاق القادري احلنفي املّكي عبد   مة الشيخعّل من ال

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

 بالب   د  تفرّ  ملن محدا  
 
 لث  او قاء

 
مه البيان, وعلّ  اإلنسان   ق  والشأن, وخل   ز  والع   واملجد   ناء

من العرب والعجم  ة  إىل كافّ  املبعوث   ,األنام ف  أش   د  نا حممّ د  عىل سيّ  وسالما   وصالة  

 يؤمنون باهلل ,اسللنّ  خرجت  أ   ة  أمّ  ه خري  ت  وجعل أمّ  ,رقانواإلنس واجلان, وأنزل عليه الف  

ّ ن  و  ويتعا ,رون عن املنك  وينه   باملعروف   ويأمرون   ,راآلخ   واليوم    ,قوىوالت   ون عىل الرب 

 رب  ون بالّص ويتواص   ,كاةون الز  ويؤت   الة  الّص  قيمون  دوان, وي  ون عىل اإلثم والع  ن  يتعاو   وال

عن سبيل  فام يصد  يغ واخلذالن, الّز  من أهل الئم   خيافون لومة   وال ,مي  ين الق  للدّ  والنرصة  

قاوة من اهلل بالّش  ت عليهم الكلمة  قّ الذين ح   إاّل  ,اهلل حّق  بواجب   عىل القيام   وم  ويل   ,اهلل 

 الذين سبقت   إاّل  ,م إىل اهللودعوت   اهلل   باد  صح ع  د لن  يتجرّ  واهلوان, وال ي  واخلز ,ِسانواخل  

 ة  مّ ئوأ ,بينيالنّ  ثة  ر  ضوان, أولئك و  لر  وا وز  عادة واألمان, والف  سنى بالّس احل   هلم من اهلل  

قون بحقائق اإليامن املتحقّ  ,استخني يف العلمالّر  ,واجلامعة   ة  السنّ  من أهل ,قنياملحق  

 :بعد اأمّ , بعوهم بإحسانوالذين اتّ  ,واإليقان, وعىل آله وأصحابه

 سواء   مهيدهي   أن ,ه العتيقبيت   باد اهلل عندلع   اعيالدّ  الفقري فيقول العبد  

 ملا وصلت   :إليهام وإليه ن  وأحس   ,يهولوالد  غفر اهلل له  ,اق القادريالرزّ  عبد   ,ريقطال

 ,قنياملحق   مدة  ع   ,مةعاّل ال التي كتبها العامل   ,افعةالنّ  جالة  هذه الع   فة  ة املرش  بمكّ 

                                                 

 مل نعثر عىل ترمجته. (1)
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بي النّ  اه شفاعة  وإيّ  رزقنا اهلل -أمحد رضا  الشيخ   ,واليقني أهل العلم   وخالصة  

 رأيت   -ون اهلل بع  -ي, وقدام  إي وخري  أيف ت ا  ي متحري  قدام  أعىل  وقفت   ,-املصطفى

 يد   ها بنيمت  ي, فقدّ مام  تقود ز   ي, والعناية  يقوم أمام   التوفيق  
 
رام, الذين الك   ي العلامء

 هم من أثر  م يف وجوه  يامه  س   ,ني باملسجد احلرامس  عالم, املدر  كاأل ين القويم  م للد  ه  

 التحقيق, بغاية   وا بنظر  البيت احلرام, فنظر   ريان  م ج  أّن  فا  م ش   كفاه   ,جودالّس 

 :معاّل ال اهلل العزيز ألمر   متثاال  اذلك  وا عليها بحسب املرام, فعلت  ر  التدقيق, ومه  

﴿﴾ ون  ل م  ع  نت م  ال  ت  ر  إ ن ك  ك  ل  الذ  وا  أ ه  أ ل   السؤال   ي  الع   ام شفاء  فإنّ  ؛[43 ]النحل: ف اس 

هم يف كتب   ,ةالندوة الضالّ  عىل مضامني أهل   ل  احلقري  وقد اطّ رام, من العلامء الك  

م فوجدت   ,ةلّ املض   ة  يرشيّ والن   افضة  والرّ  الوهابية   وكتب   ,ينالد   املوجودة   املطبوعة  

ال ل  شأنه:  ه تعاىل عزّ م قول  يصدق يف شأن   م  الض  ي ه  ل  ق  ع  يقا  ح  ر  ف  وا ﴿و  ن  م  اخت  ذ 
ة  إ 

﴾ ون  ت د  ه  ب ون  أ ن  م م  حي  س   اهلل  و 
ن د ون 

ي اء م 
ل  ني  أ و 

ي اط   أزال اهلل  ,[30 ]األعراف: الش 

 يرىض الذي ال ,اهم املوىل العظيمزأخ, مانالز   عىل عنق   فقد ثقلت   ,هم حريعا  شوكت  

م أّن  نوهم حيسبو ,نيايف احلياة الدّ هم سعي   وضل   ,وا باهللوقد كفر   ,باده الكفر  لع  

 حي  
ين, الدّ  إلصالح قد جعمت   !بة الكاملةم  األجو   جالة  عمت هذه الع  نون, فن  س 

ها ن لفصاحت  ذع  البصائر, وي  و ها األبصار  ه املتني, تشهد برباعت  هدي   إىل معامل   وأرشدت  

 افكانت يف باب   ,املستطاب هاذو  ح   ية  والكتاب, حمتذ   ة  بالسنّ  ر, حمتوية  وناث   ناظم   كل  

 با كل   يتحف   بأن ل, وهي جديرة  افضم   يقف عندها كل   فضل   املثال, وآية   بديعة  

 ,هاف  مؤل   ملدح   يمتدّ   لسانا  ل   أر   وهو شهيد, مل م   الّس  ىلقأ أو له قلب   ريد, إذا كانم  
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ا من ريّ الكامل, وأين الث   هذا العامل   يمدح   أن ى ملثيلوأنّ  ,هاف  ر مصن  كبذ   اإلطراء  و

 ,يغ والفسادأهل الزّ  كيد      ها وأفاد, وقم  ف  مؤل   ,وأجاد ن  ل, ولقد أحس  املتناو   يد

 هجزائ   خري   ا اهلل  فجزاه عنّ 
 

 الشأن احلسود   ن مكر  اه م  ق  وو   
 

 يما يروم ويرجت وحباه غاية  
 

 ضوانوالر   العزّ  وكساه ثوب   
 

 ,راآلخ   واليوم   ,هورسول   اهلل  ب ن  كان يؤم   نكرى ملينبغي بعد الذ   ه الأنّ و

 ,سهمهم يف جمال  ك  ر  يشا أن ,اإلسالم واإليامن اه عىل فطرة  يتوفّ  ه أنويرجو من رمحة رب  

 :قال اهلل تعاىلقد و ,ه منهمنكم فإنّ م م  ن يتوهل  وم   ,همويتوالّ  ,همد  ويواد   ,همصاحب  وي  

ين  
ذ  ن وا  إ ىل  ال  ك  ر  ال  ت  ﴾ ﴿و  م  الن ار  ك  س  ت م  وا  ف   ,اإلطالة ولو ال ,[113 ]هود: ظ ل م 

عىل  ولكن اقترصت   ,جال  املس  تّ وأ ,القيف امل ت  لبسط ,واخلوف من املاللة

نا سعي   جيعل   أن املجيب   أسأل اهلل  ,اهلداية كفاية, ومن اهلل  ذكرت   ويف ما ,ذكرت   ما

 نا نبي   وجيعل   ,نا برمحته الواسعةد  , ويتغمّ ه مقبوال  نا وعمل  ل  م, وعه مشكورا  وسعي  

نا يف ه, وحيرش  ت  أمّ  علنا من خالص  جيو ,اإلخالص نا خل   س  لب  وي   ,ناينا وشافع  يد  بأ   ذا  آخ  

ين ار  نا يف الدّ غ   جاء به, ويبلّ عاّم  ه, والت  عن ملّ خيالف بنا  ه, والت  نا عىل حمبّ يت  م  مرته, وي  ز  

محة الرّ  عىل عني    اهلل والعواقب, وصىّل  األحوال   لنا مجي    ن  سب, وحي  واملآر   املقاصد  

 م.وعىل آله وصحبه وسل   عامل   كل   م  نا أمحد املرتىض معل  د  الفاتح اخلاتم, سيّ 

 قه اخلاّل رب   اجي رمحة  الفقري الرّ  العبد   ,وقاله بلسانه ,كتبه بقلمه

 الصمد القادري ابن عبد ,اق القادري احلنفيالرزّ  عبد

 .!آمني ,واملسلمني أمجعني ,وملشاخيه ,يهولوالد   ,له غفر اهلل  ,ر احلرامخادم املشع  
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 13: تقريظ

 (1)الوّهاب احلنفي القادري املّكي عبد مة الشيخعّل من ال

 حيممحن الرّ سم اهلل الرّ ب

 عىل اجلهالء دّ ر  ه العلامء للم  باد  ع   ض بعض  يّ الذي ق ,ابالوهّ  هلل العزيز   احلمد  

عىل  الم  والّس  الة  واب, والّص ّص ب الو  م ص  عىل أقواهل   ة والكتاب, وأفاض  نّ س  بال

وعىل  ,ولو األلبابفيه أ   الذي حار   ,ينز  الرّ  ع  والرّش  ,املبني  باحلق   ءاهلادي الذي جا

 :بعد اأمّ , اآلداب ن  لني بأحس  مآله وأصحابه العا

 هري  الّش  ,اجلليل مة  عاّل ال التي كتبها العامل   جالة  عىل هذه الع   فقد وقفت  

, -مانمن شور الزّ  محاه اهلل - خان   أمحد رضا الشيخ   ,األماثل قدوة   ,لالفاض  

ها ألفاظ   أنّ  وعلمت   ,ةالواهيّ  رق الباطلة  عىل الف   تها كافية, يف الردّ با م  أجو  فوجدت  

 ت  
 قعقعة   نّ أقت وحتقّ  ,كالقرص ر  ين برش  ين املارقني من الد  ي يف قلوب املعاند  رم 

عن اإلسالم  وجزاه اهلل  ,جالةه بذه الع  وأهل   مان  الزّ    اهلل متّ  ,رصنّ ها ختفق بالطروس  

بتها أجو   سن  وأفاد من ح   ,اخلطاب وفصل   منحه احلكمة  ه, ومال  آغ واملسلمني وبلّ 

 .وباطنا   وظاهرا   ,را  وآخ   ال  هلل أوّ  واحلمد   ,األلباب يالعلم وذو   أهل  

 ه القديررب   اجي رمحة  الرّ  كتبه الفقري

 مدالّص  اب بن عبدالوهّ  عبد

 وتعظيام   شفا   زادها اهلل  ,مةة املكرّ احلنفي القادري بمكّ 

                                                 

 مل نعثر عىل ترمجته. (1)
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 14: تقريظ

 (1)الّلطيف القادري املّكي احلافظ عبد مة الشيخعّل من ال

 حيممحن الرّ الرّ  اهلل بسم

م, ي إليه فيام قىض وأبر  ر  أم ض  فو  م, وأ  ق وأنع  ز  ر   عىل ما طيف  احلمد هلل الل  

ن  :عليه ل  نز  م, وأ  ة تقد  ن بالنبوّ م   د  نا حممّ د  عىل سيّ  الم  والّس  الة  والّص  ا مل   ت ك  ك  م  ل م  ع  ﴿و 

﴾ ل م  ع   :بعد اأمّ , مم  هود والذ  ني بالع  ه املوف  له وأصحاب  , وعىل آ[113 ساء:]النّ  ت 

 ,ا يف بابا فريدةفوجدت   ,يدةدبتها الّس م  أجو   جالة  هذه الع    طالعت  فإّن 

ها ت  لصحّ  وشهدت   ,ة والكتابللسنّ  قا  رائق, مواف   ق, وذهن  اب  س عن علم   صدرت  

تعاىل  ها أصاب فيام أجاب, فجزاه اهلل ف  مؤل   قت أنّ لباب, فتحقّ و األو  وذ   العلم   ولوأ  

صفياء, ولقد األ د  سيّ  اه شفاعة  اجلزاء, ورزقنا وإيّ  ن  اإلسالم أحس   أهل   عن مجي   

 جالة  هذه الع   لسبت  واخلاطر, ولقد أ   ر  دالّص  ح  اظر, ومنرش  النّ  رير  قها عت  بمطال ت  رص  

  تام, من يد  اخل   وشاح  
 
 ل  واملسؤ ني باملسجد احلرام, فاهلل س  م, واملدر  ارالك   العلامء

 الوكيل, وصىّل  نا ونعم  وهو حسب   ,بيلهيدي الّس  البالد, واهلل  باد يف كّل با الع   ينف    أن

 وعىل آله وصحبه أمجعني. د  حممّ  ناد  عىل سيّ  اهلل 

 الفقري احلقري ,يالعلم باحلرم املكّ  كتبه خادم طلبة  

 طيف القادرياللّ  احلافظ عبد

 !آمني ,فا عنه الباريع  

                                                 

 مل نعثر عىل ترمجته. (1)
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 15: تقريظ

 (1)سعيد بن حممد املّكي مة الشيخعّل من ال

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

 :ل عليهنز  ن أ  م   د  نا حممّ د  عىل سيّ  الم  والّس  الة  والّص  ,العاملني اهلل رب   احلمد  

نف    امل  ﴿ ى ت  ر  ك  إ ن  الذ  ر  ف  ك  ذ  ني  ـ و 
ن  م  ه اب  وأصح ,بني, وعىل آله الطيّ [٥٥ ]الذاريات: ﴾ؤ 

 :بعد اأمّ , ه أمجعنيوعلامء أّمت   ,الطاهرين

 ,امةالفهّ  رب  واحل   ,مةعاّل ال فها العامل  التي أل   ,جالةعىل هذه الع   لعت  فقد اطّ 

ا م  فوجدت   ,-ه, وأفاض علينا من بركاتهحيات   ول  بط   عنا اهلل متّ -أمحد رضا  الشيخ  

من  نت  تكوّ  ا جواهر  كأّن  ,الباطلة رق  عىل الف   بالرد   واشتملت   ,بتها كاملةأجو  

بغري  يشاء   نن يرزق م  م   اكتساب, فسبحان   ك بيد  تدر   ال ذاب, ومواهب  ع   ألفاظ  

فأطاب,  وأطال   رى فيه اإلمجال,ي   ال ,وجمال كامل  ه كل   كالم   ر  ه د  لّ حساب, فل  

الكفاية  عن اإلسالم واملسلمني, حيث قام بفرض   فجزاه اهلل  ,حني أجاب وأجاد  

ربأ ين, ون  الد   افعني يف يومالّش  د  سيّ  فاعة  شاه رزقنا وإيّ  ,نيلعن مجي  العلامء العام

من  ,ينة اإلسالم والد  اخلارجني عن ملّ  ,دينامللح   به حزب   ه  إليك ما تفوّ  هم  اللّ 

يف احلياة  عىل القول الثابت   هم  تنا اللّ وثب   ني,يافضة والوهابة والرّ دويّ ة والنّ يرشيّ الن  

 د  نا حممّ د  ه سيّ لق  خ    اهلل عىل خري  وصىّل  ,نيمفتون   ني والفاتن   ال ,نيا ويف اآلخرةالدّ 

 .!آمني ,ه وصحبه أمجعنيوآل

 طلبة العلم يف املسجد احلرام خادم  

 سعيد بن حممد

 .!آمني ,عفا اهلل عنه

                                                 

 مل نعثر عىل ترمجته. (1)
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 16: تقريظ

س مةعّل من ال  (1)أمحد املّكي احلنفي الِچشتي الّصابري اإلمدادي الشيخ املدرِّ

 حيممحن الرّ الرّ  اهلل بسم

اء احل  ق   :هنبي   ىل لسان  ع ذائل, القائل  رّ ال ل  ومبط   احلق   ر  ظه  م   هلل  احلمد   ﴿ق ل  ج 

﴾ ب اط ل  ق  ال  ه  ز  احلقيقة  عني   نا حممد  د  عىل سيّ  الم  والّس  الة  ّص , وال[81 ]اإلحراء: و 

, الئلح الدّ بأوض   وا احلق  ح  ه الذين أوض  ل, وعىل آله وأصحاب  لألرام   وعصمة  

 :بعد اأمّ 

 ,الكاملو احلّق  ألهل عة  افالنّ  ,جالةالع   سالة  عىل هذه الرّ  لعت   اطّ فإّن 

ه أمثال   ر اهلل كثّ -ف لقد أجاد فيام أفاد املؤل   !,هر  د   ه  فللّ  ,يغ والباطلالزّ  ألهل والقاطعة  

 ,الكامل والفاضل   ,العامل لعامل  ا ,قيالنّ  قي  وهو التّ  , كيف ال-هله مآل   د  وأسع  

 ,ملنطوق واملفهوملعلوم من اا مجي    احلاوي ,سيبالن   احلسيب   ,األريب األديب  

 ,والفلك الفريد ,عيدك الّس املل   ,ةالطريقة املرضيّ  ةدومؤيّ  ,نيةيعة الس  الرّش  حميي  

اضل موالنا الف ابن ,خان   املولوي احلاج حممد أمحد رضا ناموال ,مانالزّ  حراج

ا عنّ  , جزاها اهلل -ضواناملغفرة والر   منحه سجائل  - خان   املولوي حممد نقي عيل

 نا وإيّ وحرش    ,اجلزاء سلمني خري  وعن امل
 
 .ولد عدنان د  سيّ  اهم حتت لواء

له دليل,  دليل   يف الصمصام, فعىل كّل ام, أتى بالس  الفهّ  رب  أال وهو احل  

 اإلكليل, بل هذا هو الفصل   كحرف   ر  سط   سطر   يل, وكل  يضطرب عن قال وق   ال

                                                 

 ر عىل ترمجته.مل نعث (1)
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أهل  اختالف   نّ إ :قةن  ب  القائل اهل   اعم والثتخني, فكيف يقبل قول  النّ  اخل بنياملبني النّ 

 !لعمري ؟,ختالف املذاهب األربعةاك ,يعةوالّش  نيعة  الش   عة  املبتد   وافض  والرّ  ة  السنّ 

من وأين  !مض   من اخل   د  م  سديد, فأين الث   عقل   ويقبله ذ   بعيد, ال ون  لب  اهذا  نّ إ

يكون  حاشا أن حاشا ثمّ  !بورم الزّ ر من نغو  ب  ن  وأين دري الز   !مرص   احل   ف ماء  ال  الس  

 صاحب   ,رّ د األب  , كام ورد يف اخلرب عن السيّ !كبتلك املسال   كا  ومتمّس  كالّ  !كذلك

نا د   سيّ مبغض   كل   يف حق   -مه وسلّ حاب  صوأ  عليه وعىل آله   اهللصىّل -ر القرب املعط  

 بكر    أيبض  ون مبغ  لعن  ي   ,العرش حول   عامل    ألف   مئة  ست   هلل  إنّ » :نا عمرد  وسيّ  بكر   أيب

 م  اهلل  إاّل هي  ما !تاهلل  !فاقتّ ة  واالواملحبّ  لفة  عجبا عىل هذه األ   فيا ,»(1) وعمر

 هم رمحة  اختالف   ,ظامة الع  مّ ئيف اختالف األ لنا  زكام ميّ  ,قاق والنفاقه الّش ورسول  

أخرج " :(2)ميتحجر اهلي وقال ابن   ,ة واجلامعةالسنّ  وا أهل  وبذا اختّص  ,ةلألمّ 

: -أو قال- «تن  إذا ظهرت الف  »قال:  ه أنّ  (3)وغريه "اجلام "البغدادي يف  اخلطيب  

                                                 

بكر  اب من حديث أيبومن فضائل عمر بن اخلطّ   "فضائل الّصحابة"أخرج اإلمام  أمحد يف  (1)

 يف الّس  نّ إ: »اهلل  قال رسول :يرة قالهر عن أيب ,1/436, 693 ...إلخ, ر: بن مالك
 
 امء

امء الثانية ثامنون ألف ويف الّس  ,وعمر   بكر   أبا ن أحّب مل يستغفرون اهلل  ,ك  نيا ثامنني ألف مل  الدّ 

 «.وعمر   بكر   أبا ض  ن أبغ  يلعنون م   ,ك  مل  

 .3املقّدمة األ وىل, صـ "الصواعق املحرقة"أي: يف  (2)

, عن معاذ بن 49٥, 494, صـ3, اجلزء 787 ذكر الروافض, ر: "السنّة"ل  يف أخرجه اخلال( 3)

, فعىل العامل  أن» :اهلل  جبل قال: قال رسول ع  وسب  أصحايب   الب د 
ه,  إذا ظهرت  ر  علم  ظه  ي 

= 
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 اهلل   فعليه لعنة   ,يفعل ذلك ن ملفم   ,هعلم   ر العامل  ظه  فلي   ,أصحايب   , وسب  ع  د  الب  »

عن  وأخرج احلاكم   ,(1)«دال  ع   وال فا  له رص   يقبل اهلل  ال ,أمجعني اس  والنّ  واملالئكة  

 ة  فيهم حجّ  ر اهلل أظه   إاّل  بدعة   ظهر أهل   ما» :قال اهلل  رسول   أنّ  اس عبّ  ابن

 ."(3)"هدية املرتاب يف فضائل األصحاب"اهـ من  (2)«هلق  ن شاء من خ  م   عىل لسان  

 ,فكتمه ن كان عنده علم  فم   تن  إذا ظهر الف  » :رطبيذكره الق   يف حديث   وأيضا  

م فقد ضللت   !أهل اهلوى وا يا شذمة  ه  فانتب   ,»(4) د  أنزل عىل حممّ  ما د  فهو كجاح

اِ حاب الرّص صفستعلمون من أ ,دىشد واهل  اهلل عن طريق الر   م عباد  وأضللت  

 قد  و ن يستحّب م   اس  ن النّ وم  " :وا األخياركام قال   إاّل ن اهتدى فام هو وم   ,ويالّس 

 كثري   احلرام   ,نعم ."يالرّ  حلّب  ّي وا بالغ  ينار, ورض  نار, ألجل الد  الز   ار, وعقد  النّ 

 وقّل  حل   , وماه أرض  وهذا عدد   ,ه فيض  املدد, ذاك مدد   قليل   العدد, واحلالل  

                                                 

= 

يه لعنة  اهلل  واملالئكة  والنّاس  أمجعني فإن مل ه؟ «يفعل فعل  , قال: قلت  لوليد: وما إظهار  علم 

ئل أبو , قال: وس  .بك قال: السنّة   ر بن عّياش وعّباد  بن العوام؟ فقال: السنّة 

نى, "اجلام  ألخالق الّراوي" أخرجه اخلطيب يف( 1) إمالء فضائل  باب اخّتاذ املستميل, أصحاب الك 

 .عن معاذ بن جبل, 2/118, 13٥4 , ر:حابة ومناقبهم والنرش ملحاسن أعامهلم وسوابقهمالّص 

يف االعتصام بالكتاب  2يف اإليامن واإلسالم, الباب  1حرف اهلمزة, الكتاب  "كنز العامل"انظر: ( 2)

 عّباس. عن ابن "تارخيه", نقال  عن احلاكم يف 1/122, 1103 , ر:فصل يف البدع والسنّة,

 ر عىل ترمجته.مل نعث (3)

ل"انظر: ( 4)  .1/4, مقّدمة املؤل ف "امل دخ 
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يفرحون عىل  !دوةوا أسفا عىل أهل النّ  ؟والغشوة   , فام هذه الغفلة  م وجّل ا حرّ م خري  

ليس  ,ليس هلا ثمر !ا فاغيةّن إ كالّ  !مرري سامالّس  ة  قّص  أنّ  ظنّ ت ة, أ  و  س  تلك احل  

 ن سمر للجاه  م   امري  ام الّس إنّ  ,جال  ذ منه ع  واخّت  ,ال  ج  وح   ا  تواس  ن استعار ر  م   امري  الّس 

, من زينة القوم أوزارا   ل  , فحم  (1)لسومن أثر الرّ  بقبضة   امر  غ  وخدع األ   ,والقبول

 إاّل يبرص عواره  , المعبودا   ها وثنا  وصاغ  , ملبودا   لبدا   ضمّ  ,مستعارا   ومج  زبرجا  

 ة,ويعة الس  تنحرف عن الرّش  فال ,واعية ذن  أ   إاّل ه يسم  خوار   وال ,عالية نفس  

 .ةيّ و  وس  رقة امل  كالف  

فسد ما  ما يصلح   ي, أن وبث  زن   ح  ام أشكو إىل اهللإنّ  ,أبرئ نفيس   وما ,هذا

وجلمي   ّي ولوالد   ل   ستغفر اهلل أي, وي ومعاد  ي يف بدئ  وعليه اعتامد   ,يح  اكتسبه جوار  

 .باهلل العيل العظيم إاّل  ة  قوّ  وال حول   وال !,املستغفرين فوز   فيا ,املسلمني

 ه الباريرب   اجي عفو  ببنانه الرّ  هنمق

 ابري اإلمداديشتي الّص ي احلنفي الچ  أمحد املكّ 

اهلل هلام  ن  يه, وأحس  له ولوالد   غفر اهلل  ,ةة املحميّ ة الواقعة يف مكّ س باملدرسة األمحديّ املدر  

 .ام  ومسل   يا  ومصلّ  حامدا   ,ضوانومنحه باملغفرة والر   ,حيث كان إليه, وكان اهلل و

                                                 

 كر يف القرآن الكريم يف سوريت  وهو الذي ذ   ,امري: السامري شتخصية هيوديةقصة الّس  إىل أشار به( 1)

 وهو الذي أغوى بني إحرائيل بعد أن ذهب   ,98-83باآلية  وطه 1٥4-148ة اآليب األعراف

 .امري عجال  جسدا  له خوار, فأضّل كثريا  من بني إحرائيلفأخرج الّس  ,إىل اهلل  موسى
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 رةمزو   ندوة   رة بدك  فتوى املدينة املنو  

 ه1317

 
 بعض   وهي أن   ,يف هذه املسألة -مككم ونفعنا بعلوم  دام فضل  -قولكم  ما

 
 
والذين  ,الوهابيني كة  التي تكون فيها مشار   ,العلامء ندوة   وا جلسة  ر  ر  اهلند ق علامء

 ,يأمحد اهلند د  السي   تباع  أم ه   ة  ي  رشوهؤالء الني ,يةرشيوالن   وافض  والر   ,هلم مذهب   ال

 ,هتباع  أ فة معة املرش  بس بمك  الذي ح   ,نيذير حس  املولوي ن تباعأن الذي هو م  

م ه   م اآلن عىل ماوه   ,وكتبوا بذلك ,هم الفاسدوا من اعتقاد  ى تاب  وا حت  نفك  ا وما

 ,اماحلك   ص من يدتخل  لل إال   ة  والكتابي   ة  ساني  الل   توبة  وا تلك الفعل   وما ,عليه سابقا  

 بل حصل لنا تعظيم   ,حمض ويقولون هذا كذب   ,رون ذلك احلبسك  نم اآلن ي  وه  

د أمحد ومن مجلة أقوال السي   ,-هدل  بع   م اهلل جازاه  -ينا عىل أيد   اس  وتاب الن   ,كثري

 فعل فعل ما ثم   ,(1)"بينهام خالف   ال ,لإلنجيل ق  مواف   القرآن   ن  إ" :اهلندي املذكور

ق يطاب   ما إال  بالقرآن واحلديث  العمل   اهلند   يف بالد اس  الن   ى ترك أكثر  ه حت  بحيلت  

أنا " :وقال ,ين املعتيرينف فيه املفّس  وخال   ,للقرآن املجيد ف تفسريا  وصن   ,العقل  

ر يف تفسريه فأنك   ,(2)"لبالتأم   م احلق  وأنا أعل   ,العلامء املعتيرين مجيع   غالط  أج أخر  

                                                 

 .1/7سورة الفاحتة,  "تفسري القرآن وهو اهلدى والفرقان"انظر:  (1)

 .2, صـ1اجلزء حترير يف أصول التفسري,  "اهلدى والفرقانتفسري القرآن وهو "انظر:  (2)
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 ووجود   ,(3)املالئكة وجود  و ,(2)اهلل احلرام بيت   وحج   ,(1)رمضان شهر   صوم   ة  ي  فرض

 الة مشاهبة  إىل القبلة يف الص   االستقبال   ن  إ" :وكتب فيه ,(4)اروالن   ة  اجلن  

 ,(7)سائر األنبياء  معجزات   ر  وأنك   ,(6)با لألمراءالر   بحل   تىفأو ,(5)"األصنام عبادة

 األمور   ر  وأظه   ,(8)"ارلد يوسف النج  ه و  ن  إ" :وقال ,أب   ن غريمسى عي ب والدة  وكذ  

ه ذلك مما يطول رشح   غريإىل ... (9)ذبح   احليوان بغري حلم   أكل   مثل   ,يعةللرش   فة  املخال  

وقد كفروا بإنكارهم  ,ههو ومجاعت   عي اإلسالم  ومع هذا يد   ,-بعدله جازاه اهلل -

 .نعوذ باهلل منهم ,وا كثريا  ل  ض  وا وأ  ل  وض   ,ينالد   ات  هو من رضوري   ما

 ,ة مع الوهابيةالسن   أهل   خيتلط   أن :املذكورة الغرض من هذه اجللسة   صل  أو

 ي  رشوالني ,والروافض   ,هلم مذهب   والذين ال
ُ  أقواهل   ترد   وأن ال ,ة   فة  م املخال  م وحتريرا

                                                 

 .185-183, صـ1اجلزء سورة البقرة,  "تفسري القرآن وهو اهلدى والفرقان"انظر:  (1)

 .210, 209, صـ1سورة البقرة, اجلزء  "تفسري القرآن وهو اهلدى والفرقان"انظر:  (2)

 .117, صـ1اجلزء البقرة,  سورة "تفسري القرآن وهو اهلدى والفرقان"انظر:  (3)

 .31, صـ1اجلزء سورة البقرة,  "تفسري القرآن وهو اهلدى والفرقان"انظر:  (4)

 .157, 156, صـ1اجلزء سورة البقرة,  "تفسري القرآن وهو اهلدى والفرقان"انظر:  (5)

 .243, صـ1اجلزء سورة البقرة,  "تفسري القرآن وهو اهلدى والفرقان"انظر:  (6)

 .114-106, صـ1اجلزء سورة البقرة,  "تفسري القرآن وهو اهلدى والفرقان": انظر (7)

 .29, 28و24, 23, صـ2سورة آل عمران, اجلزء  "تفسري القرآن وهو اهلدى والفرقان"انظر:  (8)

 .120, 119, صـ2سورة املائدة, اجلزء  "تفسري القرآن وهو اهلدى والفرقان"انظر:  (9)
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 قال يف تلك اجللسة   (1)يعيني الش  سن  املولوي غالم ح ى أن  حت   ,ة واجلامعةالسن   لقول أهل

 يد   بني
 
 يف الغدير عاممة    ا  م علي  عم   اهلل  رسول   ن  إ :ة واجلامعةالسن   أهل ي علامء

 وافض  الر   أن   ثم   ,"مأقواهل   ترد   أن ال"ـر بوط املذكب الرش  بموج   فسكت العلامء   ,اخلالفة

 ,ني عىل اإليامنخ  يش  ال موت   توا لناأثب   :يهاوكتبوا ف ,"احلق   مرآة"ة بـمسام   وا رسالة  طبع  

 يعة.الش   عند ليس بثابتة   هذه األمور   فإن   ,ا  هام كانت حق  خالفت   ن  أو

ي يد   يعي قال بنيني الش  املولوي غالم حسن   أن  " :سالةوذكروا يف هذه الر  

اهلل  رسول   ن  إ" :"ورف  كان  " بلدة   ة واجلامعة يف جلسة  العلامء من أهل السن   مئني من

   ة السن   يعني من أهل ,"منهم س أحد  وما تنف   ,"اخلالفة يف الغدير عاممة   ا  م علي  عم

 ط  فسق   فاطمة   ه بطن  جل  بر   ركض    مرع   ناد  ي  س أن  " :هوا فيكتب   وأيضا   ,واجلامعة

تب من ك ثابتة   هذه األمور   نوا أن  وبي   ,هاوا بيت  ق  حر  أ ه أنونادى بأعىل صوت   ,هامحل  

زين املجو   العلامء   أن  " :و ,وعىل هذا القياس كتبوا فيها خرافات   ,امعةة واجلالسن   أهل

غالم  وا املولوي  طلب   وأيضا   ,سالةهذه الر   يف رد   وا شيئا  كتب   ما ,العلامء ندوة   جلسة  

بل أن  ,يعة وغريهامن الش   عىل أحد   ال  صأ يرد   د بأن الوأك   ,خرىأ   ني يف جلسة  حسن  

إذا  واالجتامع   فهل هذه اجللسة   ,"ةيف املسائل االختالفي   إذا استفتي أحد   جييب   ال

                                                 

يعة, قرأ العلم  عىل  غالم حسن ني بن حممد (1) أمحد عيل ب خش الكنتوري, أحد  علامء الش 

املحمدآبادي, وحممد ت قي, وتطب ب عىل أطباء لكنؤ. له: ترمجة القانون, وترمجة الكامل 

, وكتابهالصن اعة, ورسائل يف  . مات سنة سبع "اإلسالم يف علم الكالم انتصار" :الطب 

 ملتقطا (. 370, 8/369, 370 حرف الغني, ر: "رنزهة اخلواط") وثالثني وثالثمئة وألف.
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  إذا كانت   خصوصا   ,كانت بمثل هذه املثابة
 
أفتونا  ؟جتوز أم ال ,ينالد   مع هؤالء أعداء

 .!ابك الوه  من املل   ,والثواب ولكم األجر  
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 1: جواب

 (1)الم داغستاينالس   من الشيخ عثامن بن عبد

التوفيق واإلعانة يف الفعل  ,ولط  املوىل الكريم ذا ال أسأل اهلل  ,احلمد اهلل تعاىل

عن  ختلو طة التي الاملخال   عن واالحرتاس ,تنعن مواقع الف   ب  ينبغي التجن   ,والقول

ا ه يف صورة السؤال, إذا كانون ذكر  أمثال م   ,نيل  ني املض  مع القوم الضال   ,املحظورات

ُ  أقواهل   عليهم وتزيف   للرد   يكون   أن إال  هبذا املنوال,  لة باألد   ,م الفاسدةم ومعتقدا

 ,اهلداية ول    واهلل  ,واحلالة هذه ,ة واجلامعةالسن   من كتب أهل ,ةة والعقلي  النقلي  

 .واحلامية صمة  وبه الع  

 ه القديررب   نمقه الفقري إىل عفو  

 ينالم داغستاالس   عثامن بن عبد

 عفي عنه ,رة احلنفيمفتي املدينة املنو  

                                                 

رة سنة  الشيخ عثامن بن عبد (1) لد يف املدينة املنو  الم الداغستاين, و  , أخذ العلم  عن ه1269الس 

سا , وإماما , وخطيبا , ومفتيا   الشيخ عبد هلوي املهاجر املدين, كان مدر  دي الد  الغني املجد 

رشح "و "رس  احلرف"و "جمموعة الفتاوى"له من التصانيف:  .ه1325للحنفي ة, املتوّف  سنة 

ية")       ."مسند اإلمام أمحد بن حنبل ولة املك   ملتقطا  وتعريبا (. 116, 115صـ "تاريخ الد 
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 2جواب: 

  (2)الشيخ حممد بن يوسف (1)من

 حيممحن الر  الر   اهلل بسم

 ار  تعاىل ويرجوا الد   جيوز ملن خياف اهلل  ال ,ل  ض  أو ن   ل  ض  أن ن   كب   ا نعوذإن   هم  الل  

صف هبذه ن ات  إىل م   لس  جي أن ,ينه باملوت عىل اإليامنه ولد  لنفس   جاة  الن   وحيب   ,اآلخرة

 ,هممعيشت   ن بأمور  والعلم املشغول أهل   غري   خصوصا   ,هاألوصاف أو يصغى إىل حديث  

 إىل رساية   طريق   ب  أقر   سة  املجال   فإن   ؛رق احلق  ط   هلم يرصفوهنا يف استنباط   فرصة   الذين ال

ال الدج   غري  » :ن بقولهياهلاد   د  م الذين عناهم سي  فه   ,كانوا كام وصف وهؤالء إن ,احلال

 م.واهلل أعل   ,نا املؤمننيوعىل إخوان   ,علينا اإليامن   حيفظ   أن نسأله اهلل  ,(3)«ف عليكأخو  

 كتبه الفقري إىل اهلل تعاىل

 حممد بن يوسف

                                                 

مة. تي ذكرية الته نفس الشخصلعل   (1) ة املكر   يف علامء مك 

ي, أحد أجل ة علامء ا( حممد بن يوسف اخلي اط الش  2) مة الفل   ,لبلد احلرامافعي املك  كي العال 

ق منطوقها واملفهوم, منثورها واملنظوم, وأكب  عىل كسب العلوم  ,املتفن ن يف العلوم ,املحق 

ه األفاضل, وحاز ى فاق أقران  وجد  يف ذلك حت   ,وحتصيلها ومجعها من أهليها وتأصيلها

س  يقرص عنه يد املتناو   ,فصاحة  وكامال  وأدبا   ل   ل, وأس  بجوار باب  له يف دار صغرية   رسة  مد أو 

]أندنوسيا[ بعد عام  "ىجاو  "أن ه تويف  ببالد  إال  أن  املعروف   ,ومل نعثر عىل تاريخ وفاتهالدريبة, 

هرنرش الن ")خمترص            ه.1330  .(ملتقطا   430, 429صـ, 485ر:  "ور والز 

, 38641 ب ما ذكر يف فتنة الدجال, ر:كتاب الفتن, با "املصن ف"يبة يف ش   أخرجه ابن أيب (3)

 عن عيل. ,15/142
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 3جواب: 

ي   السي د إسامعيل بن خليل، ِمن حافظ كتب احلرم املك 

 حيممحن الر  بسم اهلل الر  

 الة  الص   ها أفضل  عىل صاحب  -رة فتي املدينة املنو  م أجاب به حرضة   ما

به  أدام اهلل -الم الس   عثامن بن عبد ,امةالفاضل الفه   مة  عال  ال ,موالنا العامل -الموالس  

إليه, ويعضده  واملصري   وجيب املرجع   ,ل عليهالذي يعو   واب  , هو الص  -األنام نفع  

 مان  يكون يف آخر الز  » :اهلل  ول  قال رس :قال هريرة  عن أيب رواه مسلم   ما

اكم فإي   ,كمآباؤ   سمعوا أنتم والت يأتونكم من األحاديث بام مل ,ابونالون كذ  دج  

 ي   ال ,اهموإي  
 ي   , والونكمل  ض 

 .(1)«ونكمن  فت 

: "رشح املشكاة"يف  -عليه رمحة اهلل الباري-عيل القاري  مة  عال  قال ال

وهو  ,جل( من الد  «الوندج  ») ,ةهذه األم   زمان   آخر :( أي«مانالز   يكون يف آخر  »)"

 يعني سيكون مجاعة   ,اعونأي: اخلد   ,والتلبيس كر  امل   وهو كثري   ,ال  دج   مجع   ,التلبيس  

يف  («ابونكذ  »)م وه   ,"ينإىل الد   مندعوك ومشايخ   علامء   ننح" :اسيقولون للن  

ثون ( أي: يتحد  «كمآباؤ   تسمعوا أنتم وال يأتونكم من األحاديث بام مل») ,ذلك

                                                 

حيح"أخرجه مسلم يف  (1) مة الكتاب, ر: "الص   .هريرة أيب عن, 9, صـ7 مقد 
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( أي: «اكمفإي  »فاسدة ) واعتقادات   ,باطلة عون أحكاما  ويبتد   ,باألحاديث الكاذبة

 .اهـ (1)"نكمم عدوه  ع  ( أي: ب  «اهموإي  »كم عنهم )وا أنفس  د  أبع  

عيل  مة  عال  قال ال ,«وهمفاحذر  » :من قوله  ومسلم   رواه البخاري   وما

ّ  كامل  ت   وال ,سوهمجتال   أي: ال": املذكور "حالرش  "القاري يف   .اهـ (2)"!ا املسلمونوهم أ

قال  :قال  اهلل بن مسعود   عن عبد (3)داود وأبو ه الرتمذي  ارو وما

 ,ينتهوا هم فلمهم علامؤ  هنت   ,إرسائيل يف املعايص بنو ملا وقعت  » :اهلل  رسول  

 ,(4)«هم ببعضبعض   قلوب   فرضب اهلل  ,بوهملوهم وشار  ك  او ,سهمسوهم يف جمال  فجال  

 ,ىصن ع  م   م  ؤ  بش   ص  يع ن ملم   قلب   د اهلل أي: سو   ,ةلسببي  ل الباء  " : (5)ملك قال ابن  

بسبب املعايص  ,محةوالر   واخلري   عن قبول احلق   يدة  بع ,هم قاسية  مجيع   قلوب   فصارت  

                                                 

, 1/390, 154 , حتت ر:1كتاب اإليامن, باب االعتصام بالكتاب والسن ة, الفصل  "املرقاة" (1)

 .ملتقطا   391

 .1/387, 151 , حتت ر:1ام بالكتاب والسن ة, الفصل كتاب اإليامن, باب االعتص "املرقاة" (2)

 .اهلل بن مسعود عن عبد, 609, صـ4336 كتاب املالحم, باب األمر والنهي, ر: "السنن"( 3)

, 3047 أبواب تفسري القرآن, ]باب[ ومن سورة املائدة, ر: "اجلامع"أخرجه الرتمذي يف ( 4)

 .اهلل بن مسعود عن عبد, 686صـ

ين بن ف   العزيز بن أمني طيف بن عبدالل هو عبد (5) , "ملك ابن"رماين, املعروف بـتا الك  ش  ر  الد 

يف  "ق األنوارق األزهار يف رشح مشار  مبار  "له: ه. 801تويف  سنة  ,زينفقيه حنفي, من املير  

 "ينالبحر   جممع"الرازي فقه, ورشح  بكر   د ابن أيبملحم "حتفة امللوك"احلديث, ورشح 

 (.5/496 "هدية العارفني")     .ذلك يف األصول, وغري "رشح املنار" فقه, واعايتالس   البن



 ينفتاوى الحرَم

 

153 

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

 ألن   ؛القهطإليس عىل  "يعص   ن ملم   قلب  " :وقوله, اهـ هم بعضا  بعض   طة  وخمال  

 يهم معصية  هم عن معاص  انتهائ   عدم   بعد وإجبار   إكراه   هم من غريبت  هم ومشار  اكلت  ؤم

 ,وهمع  قاط  وي   ,وهمر  وّاج   ,دوا عنهميتبع   أن يف اهلل   غض  مقتىض الب   ألن   ؛ظاهرة

 .(1)"لوهمواص  ي   ومل

 داود    لسان  هم عىلعن  فل  »)" :"رشح املشكاة"عيل القاري يف  مة  عال  ذا أفاده الك

 اهلل  رسول   س  فجل   :قال ,«وا يعتدونوا وكان  ذلك بام عص   ,وعيسى بن مريم

 !ةتها األم  أي  عذاب أنتم تنجون من ال رون أو العذ  ت   أي: ال («ال» :فقال ئا  كن مت  اوك

ى متنعوا أي: حت   («ا  طرأم وه  ر  أط  ى ت  حت   ! بيدهوالذي نفس  ») ,ةخلف أهل تلك األم  

 ,هملت  تنعوا أنتم عن مواص  مفت ,يمتنعوا عن أمثاهلم وإن مل ,املعصية م من أهلكمثال  أ

 لتأمرون   !واهلل  كال  » :قال) :داود ويف رواية أيب ,همست  وجمال   ,هملت  اك  ؤوم ,همت  مكامل  و

 أي: لتمنعن   («هن  ر  أط  ولت   ,الظامل يعىل يد   ولتأخذون   ,رعن املنك   ولتنهون   ,باملعروف

 أي: باهلجرة عنه ,(«قرصا   عىل احلق  »)ه ن  حبستلو ي:أ ,(«هولتقرصن   ,ا  طرأ احلق   عىل»)

أقوى  ,معنوي   ه حبس  فإن   ؛بام رحبت   عليه األرض   ى تضيق  حت   , سبقإذا عجزتم عام  

كم كام ليلعنن   ثم   ,كم عىل بعض  بقلوب بعض   اهلل  أو ليرضبن  ») ,صوري   من حبس  

                                                 

, 8/880, 5148 , حتت ر:2كتاب اآلداب, باب األمر باملعروف, الفصل  "املرقاة"انظر:  (1)

 ملك. , نقال  عن ابن881
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 ين واقع  األمر   أحد   أن   :واملعنى ,يهمهم ومعاص  ئيل عىل كفر  إرسا يأي: بن ,(«لعنهم

 .مة عيل القاريعال  لل "املشكاة حرش"اهـ مع  ,(1)"قطعا  

واحلاكم   وأمحد   (2)داود ما رواه أبو ويعضده أيضا  
قال  :قال عن عمر  (3)

 أو   بضم  " :(4)«القدر سوا أهل  جتال   ال»: اهلل  رسول  
 وهمد  تواد   أي: ال ,هل 

 ,ةاملود   مارات  أة واملحب   من عالمات   شاةامها من املنحو  و سة  املجال   فإن   ؛وهماب  حت وال

هم كم إىل بدعت  يدعو   ا أنم  إ مهن  أل ؛م هلميوتعظ ,تأنيس سة  جمال  سوهم جتال   ال :فاملعنى

ن يف يتمك   ن ملالتي جتلب م   ,فةخر  املز   لة  ة واألد  املوه   جج  م من احل  نه هلم شيطاهن  بام زي  

 عليكم من نقص   يعود   ا أنم  إو ,أيالر   ئف إليهم ببادالعلوم واملعار  
 
هم عمل   هم وسوء

قال  ,إىل غاية البوار وهناية اخلسار ر  األغيار جت سة  إذ جمال   ؛كمكم وأعامل  ر يف قلوب  يؤث   ما

ون وا  م   :اهلل تعاىل ك  وا  اهلل  و  ق  ن وا  ات  ين  آم 
ذ  ّ  ا ال  ا أ  ﴾﴿ي  ني 

اد ق   ,[119 ]التوبة: ع  الص 

وا   : املنافقني حيث قال اهلل تعاىلاآلية يف تقييد   احلديث   طالق  إينايف  وال د  ع  ق  ﴿ف ال  ت 

﴾ م  ث ل ه  م  إ ذا  م   إ ن ك 
ه  ري    غ 

يث  د  وا  يف  ح  ت ى خي  وض  م  ح  ه  ع  وكذا قوله  [,140 ]النساء: م 

:   ين
ذ  أ ي ت  ال  ا ر  إ ذ  يث   ﴿و  د  وا  يف  ح  ت ى خي  وض  م  ح  ن ه  ض  ع  ر  أ ع  ن ا ف 

ات  ون  يف  آي  خي  وض 

                                                 

 .882 ,8/881, 5148 كتاب اآلداب, باب األمر باملعروف, الفصل الثاين, حتت ر: "املرقاة" (1)

 .ابعن عمر بن اخلط  , 666, صـ4710 كتاب السن ة, باب يف القدر, ر: "السنن"داود يف  أخرجه أبو( 2)

ك"( 3)  .اب عن عمر بن اخلط  , 1/124, 287 كتاب اإليامن, ر: "املستدر 

عن عمر بن  ,1/73, 206 مسند عمر بن اخلط اب, ر: "املسند"أخرجه اإلمام أمحد يف ( 4)

 .اب اخلط  
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ه ﴾ ري   ن ل عىل م  م  حي   احلديث   ألن   ؛هم مطلقا  ت  سال  عن جم ينه   فلم ,[68 ]األنعام: غ 

 حرج   فال ,نم  أن عىل م   واآلية   ,هم مطلقا  ست  ع عن جمال  من  في   ,ه منهميأمن عىل نفس   مل

وكذا إذا  ,وبدعة وا يف كفر  يكون   ما مل ,تأنيس والتعظيمال هلم بغري هت  سل  عليه يف جما

 أد   وتسفيه   عليهم وقصد الرد   ,واخاض  
 االجتناب  و ,وىلعنهم أ   عد  الب   ,ومع هذا ,هملت 

 ناد  ع   م أهل  فإهن   ؛موا إليهمحتاك   أي: ال ,(«تفاحتوهم وال») ,حرىهم أ  ثت  عن مباح  

 ؛وهمتناظر   ال :(1)رظه  املوقال  ,الم أو بالكالمس  هم بالوتبدؤ ال :وقيل ,رةومكاب  

فهو  ,سوهمجتال   أي: وإن مل ,مهشون عليكم اعتقاد  شو  وي   ,ك  شونكم يف الوقع  م ي  فإهن  

 سة  ان  ؤوامل لة  اك  ؤتشتمل عىل امل سة  املجال   ألن   ؛خاص   عطف   :وقيل ,رمغاي   عطف  

عيل  مة  عال  , كذا أفاده ال"من ذلك  القدر أخص  الكالم يف وفتح   ,هاوغري   ثة  واملحاد  

 .(2)"املشكاة رشح"يف  القاري 

 :يف تفسري قوله تعاىل ,(3)"ةعي  ة يف بيان اآليات الرش  التفسريات األمحدي  "ويف 

﴾ ني 
امل   م  الظ  و  ق  ع  ال  ى م  ر  ك  د  الذ  د  ب ع  ع  ق  من كالم  الظاهر   ,[68 ]األنعام: ﴿ف ال  ت 

                                                 

 :من تصانيفه ه.727سنة  تويف   ,الدين احلسني بن حممود بن احلسن الزيداين مظهر هو (1)

 (.5/258 "هدية العارفني")                   ."املصابيح املفاتيح يف حل  "

 .1/309, 108 كتاب اإليامن, باب اإليامن بالقدر, الفصل الثاين, حتت ر: "املرقاة" (2)

عيةالتفسريات األمحدية يف"( 3) اهلل  سعيد بن عبد ن بن أيبو  ي  مة أمحد ج  عال  لل :" بيان اآليات الرش 

 , من أهل أميتي )باهلند(مفّس   ,يواهلندي اللكن ثم   ,احليي الص  اق احلنفي املك  الرز   ابن عبد

 (.109, 1/108 "األعالم")                 . فن يف بلدهود   (,ه1130)  بدهيلتويف  
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مع  والقعود   ,والكافر ق  والفاس   ع  م املبتد  الظاملني ه   القوم   وأن   ,باقية   اآلية   أن   :الفقهاء

 اهـ. (1)"هم ممتنع  كل  

م يف ليتكل   جل  الر   قال: إن   (3)وائل عن أيب (2)راملنذ   ير وابن  جر   وأخرج ابن  

 ,ا  عليهم مجيع فيسخط اهلل  ,ههبا جلساء   ك  ضح  لي   ؛املجلس بالكلمة من الكذب  

 :ليس ذلك يف كتاب اهلل و  أ   ,وائل أبو ق  صد   :فقال (4)خعيوا ذلك إلبراهيم الن  فذكر  

ه ﴾ ﴿ف ال   ري    غ 
يث  د  وا  يف  ح  ت ى خي  وض  م  ح  ه  ع  وا  م  د  ع  ق   .(5)"ت 

                                                 

 .388, صـ69 األنعام, حتت اآلية: "ديةالتفسريات األمح"( 1)

 .املنذر , نقال  عن ابن2/718, 140 النساء, حتت اآلية: "الدر املنثور"( انظر: 2)

 وهو صاحب   ,نهميسمع  , ومل بي  أدرك الن  ,وائل األسدي شقيق بن سلمة, أبو ( هو3)

, وعمر, وعثامن, بكر   أيب :وروى عن, ني مع عيل  وكان قد شهد صف  , اهلل بن مسعود عبد

عبي, ومنصور بن الش   :روى عنه ,, وغريهممسعود   اس, وابنعب   , وسعد, وابنوعيل  

باب الشني  "أسد الغابة". ) سنة تسع وتسعنيش, وغريهم. تويف  املعتمر, والسبيعي, واألعم  

 ملتقطا (. 337, 2/336شقيق بن سلمة,  -2447 والقاف والكاف, ر:

 ملتقطا (. 195, 1/194, 293 سمه إبراهيم, ر:احرف األلف, من  "ذيب التهذيبُ") انظر ترمجته: (4)

اخلامس,  , اجلزء8426 , ر:140 الن ساء, حتت اآلية: "جامع البيان"جرير يف  ( أخرجه ابن5)

ذبليتكل   جل  الر   وائل قال: إن   عن أيب, 444صـ ك هبا لي ضح   ؛م بالكلمة يف املجلس من الك 

ه, فيسخط ا  !وائل خعي, فقال: صدق أبويم الن ذلك إلبراه قال: فذكرت   ,عليهم هلل جلساء 

م   ليس ذلك يف كتاب اهلل: و   أ   ه  ع  وا  م  د  ع  ق  ا ف ال  ت  أ  هب   ز  ت ه  س  ي  ر  هب  ا و  ف  ك   اهلل   ي 
ات  ت م  آي  ع 

م  ا س  ﴿أ ن  إ ذ 

ث ل   م  إ ذا  م  ك   إ ن 
ه  ري    غ 

يث  د  وا  يف  ح  ت ى خي  وض  ﴾ح  م   .؟[140 ]النساء: ه 
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ين: ري  الشيخ عن حممد بن س   وأبو ,(1)حاتم أيب وابن   ,يدبن مح   وأخرج عبد  

 .(2)"يف أهل األهواء نزلت   ية  هذه اآل أن   :ه كان يرىأن  "

اهلواء  أصحاب   ن  إ"ر عن حممد بن عيل قال: املنذ   وابن   ,يدبن مح   وأخرج عبد  

 .(3)"من الذين خيوضون يف آيات اهلل

 :اس عب   عن ابن (5)اك  قال الضح  ": "(4)وي غ  اإلمام الب   تفسري"ويف 

 وهكذا, اهـ "(6)«إىل يوم القيامة ع  د  مبت وكل   ,ينيف الد   ث  حمد   كل   دخل يف هذه اآلية  »

 

 

                                                 

عون, عن  , بطريق ابن4/1314, 7428 , ر:68 األنعام, حتت اآلية: "التفسري"( أي: يف 1)

ات ن ا﴾حممد يف هذه اآلية:  ون  يف  آي  ين  خي  وض 
ذ  أ ي ت  ال  ا ر  إ ذ  كان يرى أن  "[ قال: 68 ]األنعام: ﴿و 

 ."هذه اآلية  نزلت يف أهل األهواء

يخ  , نقال  عن عبد بن مح يد وأيب3/292, 68 األنعام, حتت اآلية: "املنثور الدر"( انظر: 2) الش 

ين. ري   عن حممد بن س 

املنذر  , نقال  عن عبد بن مح يد وابن3/292, 68 األنعام, حتت اآلية: "الدر املنثور"( انظر: 3)

 عن حممد بن عيل.

وي غ  حممد حسني بن مسعود الفراء الب   السن ة أيب يف التفسري: لإلمام حميي "معامل التنزيل"( 4)

 (.2/589 "كشف الظنون")                   ه.516 سنة افعي, املتوّف  الش  

 ملتقطا (. 82 -4/80, 3058 اك, ر:حرف الضاد, من اسمه الضح   "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (5)

 .1/491, 141 الن ساء, حتت اآلية: "معامل التنزيل"( 6)
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 .(2)هوغري   (1)"تفسري اخلطيب"يف 

 :اهلل  قال رسول   :قال عمر  عن ابن رواه اخلطيب   ما أيضا   ويعضده

 ن انتهر صاحب  وم   ,وإيامنا   ه أمنا  قلب   مأل اهلل   ,له غضا  ب   بدعة   ض عن صاحب  ن أعر  م  »

 ة مئة  يف اجلن   رفعه اهلل   ,بدعة   صاحب   ن أهان  وم   ,زع األكيرالف تعاىل يوم   نه اهلل أم   ,بدعة  

فقد  ,هّس   أو استقبله بام ي   ,رشىيه بالب  أو لق   ,م عىل صاحب بدعة  ن سل  وم   ,درجة

 .(3)«ل عىل حممدنز  بام أ   استخف  

 ,صوما   بدعة   يقبل لصاحب   ال إن  اهلل » :يلمي عن حذيفةوأخرج الد  

 ,دال  ع   وال ,فا  ص   وال ,جهادا   وال ,عمرة   وال ,ا  ج  ح   وال ,زكاة   الو ,صالة   وال

 .(4)«نيج  من الع   عر  ش  أو كام خيرج ال ,ميةمن الر   كام خيرج السهم  وخيرج من اإلسالم 

 

                                                 

, الن ساء, يف التفسري "نا احلكيم اخلبريرب   اج املنري يف اإلعانة عىل معرفة بعض معاين كالم  الّس  "( 1)

 "بينياخلطيب الرش  "ـين املعروف بشمس الد   ,املرصي ,بينيمحد الرش  أحمد بن مل: 1/271

 .(6/198 "هدية العارفني")                  .ه977 يف حدود سنة تويف   ,افعيالفقيه الش  

 .397, اجلزء اخلامس, صـ141 الن ساء, حتت اآلية: "اجلامع ألحكام القرآن": انظر( 2)

الرمحن  عبد 5377 الرمحن, حتت ر: باب العني, من اسمه عبد "التاريخ"اخلطيب يف  رواه( 3)

 .عمر عن نافع عن ابن ,8/286, 3124 بن نافع, ر:

, من املخطوط, عن 241, 1/240حرف األلف,  "مسند الفردوس"يف  أخرجه الديلمي( 4)

 حذيفة.
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أوحى " :واعظ يف احلرم املحرتمال (2)نانس   ال  مة م  عال  لل (1)"مبيني املحار  ت  "ويف 

ني وست   ,هممن خيار   ألفا   ك أربعني  من قريت   ك   مهل  إين  " :ونع بن ن  وش  تعاىل إىل ي   اهلل 

م إهن  " :فقال !؟األخيار فام بال   ,ؤالء األرشاره !رب   يا :فقال ,"همار  رش  من  لفا  أ

 .اهـ (3)"همبوكلوهم وشار  آو ,يوا لغضب  بيغض   مل

 ,(5)نعاينمرو الص  الشيخ عن إبراهيم بن ع   وأبو ,(4)نياالد   أيب هكذا راوه ابن  

هم عمل عمل   ,ألفا   عرش   رية فيها ثامنية  الق   ب أهل  ذ  ع  » :بي قال الن  " :فيه وأيضا  

                                                 

ة, املتوّف  هبا  : للشيخ سنان"تبني املحارم" (1) ين يوسف األمايس, الواعظ احلنفي, نزيل مك  الد 

 (.6/438 "هدية العارفني" .1/297 "كشف الظنون")    .                              ه1000سنة 

املعروف  ,ومي الواعظ احلنفير  اهلل األمايس ال ين يوسف بن عبدالد   سنان (2)

 ,"تبيني املحارم" :له .ه1000 هبا سنة املتوّف   ,مةة املكر  نزيل مك   ,"األمايس سنان"ـب

 (.6/438 "هدية العارفني")                   .يف املوعظة "جمالس السنانية"و

ر, صـ "تبني املحارم" (3)  .من املخطوط 281باب يف الن هي عن املنك 

إبراهيم بن عمرو  , بطريق109, صـ71 ر: "األمر باملعروف والنهي عن املنكر"يف أي:  (4)

من  ك أربعني ألفا  ن قوم  م   ك  هل   م  إين   :ونع بن ن  وش  إىل ي    أوحى اهلل »نعاين, قال: الص  

م األخيار؟ قال: إهن   هؤالء األرشار, فام بال   !,رب   ارهم, قال: يان رش  م   ني ألفا  يارهم, وست  خ  

 .«اربوهنميغضبوا, وكانوا يؤاكلوهنم ويش مل

 (.1/168, 239 حرف األلف, ذكر من اسمه إبراهيم, ر: "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (5)
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يأمرون  وال ون هلل  بيكونوا يغض مل» ؟ قال:كيف !رسول اهلل يا :قالوا ,«األنبياء

 .اهـ "(1)«رون عن املنك  ينه   وال ,باملعروف

 :قال سن احل   عن (2)"يامناإل شعب"يف  ما رواه البيهقي   ويعضده أيضا  

هم م  أي: كال («هميث  ديكون ح اس زمان  يأيت عىل الن  »)" :اهلل  قال رسول  

ال ق, همين  ر د  ألم وهي موضوعة   ,(«نياهمد   هم يف أمر  يف مساجد  »)هم ثت  وحماد  

, (4)"يأكل احلسنات   املباح يف املسجد مكروه   الكالم  " :(3)"رشح اهلداية"امم يف اهل   ابن  

 طالق  وهو حيتمل اإل ,كرني بام ذ  املوصوف   اس  أي: هؤالء الن   («سوهمال  جت فال»)

ُ  أي: يف إتياهن   ,(«فيهم فليس هلل »)باملسجد  والتقييد   م فيه م إىل املسجد وعباد

هم ألجل ظلم   عظيم   وفيه ُديد   ,همعن عدم قبول طاعت   هي كناية   ,(«حاجة  »)

اهـ مع  ,"للعبادات إال   يبن   مل ملسجد  ا ألن   ؛هع  موض   يف غري هم اليشء  ووضع  

 .مة عيل القاري عال  لل (5)"حالرش  "

                                                 

 من املخطوط. 281, 280ن املنكر, صـباب يف الن هي ع "تبيني املحارم" (1)

لوات, فض 21الباب  "اإليامن شعب" (2) ل امليش إىل من شعب اإليامن, وهو باب يف الص 

 .عن احلسن, 3/1122, 2962 املساجد, ر:

ين حممد بن عبد : للشيخ اإلمام كامل"فتح القدير للعاجز الفقري"أي:  (3) يوايس  الد  الواحد الس 

 (.2/818 "كشف الظنون")  ه.                   861احلنفي, املتوّف  سنة "اهل امم ابن"املعروف بـ

الة,  "الفتح" (4) الة وما باب ماكتاب الص  يكره فيها, فصل ويكره استقبال القبلة  يفسد الص 

 .1/369ج باخلالء, بالفر  

الة, الفصل  "املرقاة" (5) الة, باب املساجد ومواضع الص   ملتقطا . 2/449, 743 , حتت ر:3كتاب الص 
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ار  رواه البز   ما ويعضده أيضا  
 :قيل :اس عب   عن ابن والطيراين   ,(1)

 !اهلل رسول بم يا :, قيل«نعم» :قال ؟احلونوفيها الص   رية  ك الق  ل  ُ   أ   !اهلل رسول يا

ُ  هن  بتهاو  » :قال  .(2)«مم وسكو

اهلل  قال رسول   :قال مسعود  عن ابن رواه الدارقطني   ما يعضده أيضا  و

: «  اهلل  إن    وسيجيء  ,يي وأنصار   وأصهار  فجعلهم أصحايب   , أصحابا  اختار ل

 ,وهمل  ك  وآت وال ,وهمح  تناك   وهم فالأدركتم   فإن ,وهنمب  ينقصوهنم ويس   هم قوم  من بعد  

 .اهـ (3)«وا عليهمتصل   وال ,هموا معتصل   وال ,بوهمشار  ت   وال

مة عال  لل "عىل متن تنوير األبصار املختار املحتار عىل الدر   رد  "ويف 

 أو أن   ,يف عيل   كان ممن يعتقد األلوهية   افيض إنالر   أن  "عابدين يف كتاب النكاح:  ابن

 ,ديقةالص   دة  أو يقذف السي   ,ديق  الص    ر صحبة  ان ينك  كأو  ,يف الوحي ط  غل   جيريل  

                                                 

ار مسند" (1)  اس عب   عن ابن, 11/51, 4743 , ر:عب اس  اهلل ابن مسند عبد "البز 

؟ قال: م  ب  فقيل:  «نعم»احلون؟ قال: الص   افيهو ُلك القرية   أ   !اهلل رسول : قيل: ياقال

ُ  دهنب»  .«م عن معايص اهللتهم وسكو

عن , 11/216, 11702 عب اس, ر: عكرمة عن ابن "املعجم الكبري"أخرجه الطيراين يف  (2)

 .اس عب   ابن

يف ذكر الصحابة وفضلهم  3ال, الباب كتاب الفضائل من قسم األفع "كنز العامل"انظر:  (3)

, 32525 يف فضائل الصحابة إمجاال , اإلكامل, ر: 1ريض اهلل عنهم أمجعني, الفصل 

 مسعود. , نقال  عن الدارقطني عن ابن11/246
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ل بخالف ما إذا كان يفض   ,ين بالرضورةعلومة من الد  ع املالقواط   فة  ملخال   ؛فهو كافر  

 .اهـ بحروفه ,(1)"كافر   ال ,ع  ه مبتد  فإن   ؛ حابة  الص   ب  أو يس   ,ا  علي  

 أو أحد   ,األنام خري   شاتم   عىل أحكام   ,امواحلك   الة  تنبيه الو  "يف كتاب  وأيضا  

 عليه رمحة  -مة املوصوف عال  لل ,-الموالس   الة  عليه وعليهم الص  - (2)"رامه الك  أصحاب  

ثني قهاء واملحد  اء والف  شيخ القر   ,نياسخ  عن رسالة خامتة العلامء الر   نقال   ,-الرؤف

من  أحدا   ب  ن س  ا م  وأم  "ه: نص   ما -عليه رمحة اهلل الباري- (3)القاري عيل ال  م   يدسي  

 ب عليه ثواب  أو يرتت   ,ه مباح  إذا اعتقد أن   إال   ,مجاعباإل ع  مبتد  و فهو فاسق   ,حابةالص  

 .اهـ (4)"مجاعباإل ه كافر  فإن   ؛حابةالص   أو اعتقد كفر   ,-يعةالش   كام عليه بعض  -

                                                 

مات, مطلب يف وطء الّساري الاليت يؤخذن  كتاب "املحتار رد  " (1) النكاح, فصل يف املحر 

 .147, 8/146غنيمة يف زماننا, 

ام يف حكم شاتم خري األنام أو أحد أصحاب الك رام" (2) الة واحلك  مة حممد أمني عال  : لل"تنبيه الو 

مشقي, احلنفي, فقيه, أصول )ت  بن عمر بن عبد  .(ه1252العزيز عابدين الد 

 (.3/145 "معجم املؤل فني")

, مسألة من إن  قتل األنبياء وطعن "شم  العوارض يف ذم  الروافض"أي: يف  (3) هم يف األنساب كفر 

حابة مباح  فهو كافر, صـ  .28اعتقد أن  سب  الص 

ام" (4) الة واحلك   .عابدين من جمموعة رسائل ابن 367صـ 1اجلزء  "تنبيه الو 
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جيب "ه: نص   ما ,التي هي من كتب املذهب (1)"ازيةالبز  "عن  فيه نقال   وأيضا  

 روح   وانتقال   ,األرواح خ  وتناس   ,نياات إىل الد  األمو رجعة  "ـبقوهلم ب وافض  الر   إكفار  

 وانقطاع   ,باحلق   ناطق   إمام   خروج  "ـ: وبقوهلم ب ,"آهلة   ة  م  األئ ن  أو ,ةله إىل األئم  اإل

  يف الوحي إىل حممد   ط  غل   جيريل   إن  " :وبقوهلم ,"خيرج   إىل أن هي  األمر والن  

 .اهـ "(2)"هوجه   م اهلل كر   عيل   دون

 إن  » :اهلل  قال رسول   :ار عن أنس قالالنج   رواه ابن   ما ده أيضا  ويعض

ه سيخرج يف آخر وإن   , منهم وزراء وأنصارا  وجعل ل   , أصحابا  اختار ل    اهلل 

وا ل  تص   وال ,سوهمال  جت   وال ,وهمب  شار  ت   وال ,كلوهموآت فال ,ينقصوهنم قوم  مان الز  

 .(3)«وا معهمتصل   وال ,عليهم

 

                                                 

ازية" (1) كتاب ألفاظ تكون إسالما  أو كفرا  أو خطأ , الفصل الثاين فيام يكون كفرا  من املسلم  "البز 

مة,  1النوع يكون,  ال وما  .6/318يف املقد 

ام" (2) الة واحلك   .عابدين , من جمموعة رسائل ابن359, صـ1اجلزء  "تنبيه الو 

ل"انظر:  (3) حابة وفضلهم  3كتاب الفضائل من قسم األفعال, الباب  "كنز العام  يف ذكر الص 

حابة إمجاال , اإلكامل, ر: 1ريض اهلل عنهم أمجعني, الفصل  , 32526 يف فضائل الص 

ار عن أنس. , نقال  عن ابن11/246  النج 
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هي  و  م  وى س  ور
 كون أقوام  يس» :اهلل  قال رسول   :قال  (2)وبانعن ث   (1)

 .(3)«يت  ار أم  أولئك رش   ,ل املسائلض  فقهاؤهم ع   ىي يتعاطت  من أم  

هي  و  د  ر  م   وأخرج ابن  
 إن  » :يقول اهلل  رسول سمعت   , عن أنس   (4)

بامذا  !اهلل رسول   يا :لقي ,ه ملنافق  ن  إو ,ويعتمر ويغزو حيج  و مو ويصليصيل   جل  الر  

ل   :يف كتابه ن قال اهلل ه م  وإمام   ,هه عىل إمام  لطعن   :قال ؟فاق  دخل عليه الن   وا  أ ه  أ ل  ﴿ف اس 

﴾ ون  ل م  ع  نت م  ال  ت  ر  إ ن ك  ك   .(5)«[43 ]النحل: الذ 

يف  -رمحه اهلل تعاىل الباري-ريدي منصور املات   لإلمام أيب (6)"التأويالت"يف 

﴾ :قوله تعاىلبيان  ون  ل م  ع  نت م  ال  ت  ر  إ ن ك  ك  ل  الذ  وا  أ ه  أ ل   ,ؤالبالس   هو األمر  " :﴿ف اس 

                                                 

 :له .ه267 سنة تويف   ,"سمويه"ـب ببشري األصبهاين امللق   اهلل أبو إسامعيل بن عبد هو (1)

 (.5/170 "هدية العارفني")                    ."سمويه فوائد"

 ملتقطا (. 1/480, ثوبان بن بجدد -624 باب الثاء والواو, ر: "أسد الغابة") انظر ترمجته: (2)

ن مل 2كتاب العلم من قسم األقوال, الباب  "كنز العامل"انظر:  (3) يعلم  يف آفات العلم ووعيد م 

 , نقال  عن سمويه عن ثوبان.10/91, 29101 بعلمه, اإلكامل, ر:

 (.5/61 "هدية العارفني") انظر ترمجته: (4)

 مل نعثر عىل هذه الرواية. (5)

ريدي احلنفي, املتوّف  سنة ثالث  : لإلمام أيب"ن ةالس تأويالت أهل" (6) منصور حممد بن حممد املات 

 (.1/292 "كشف الظنون")                    وثالثني وثالثمئة. 
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دوا من التقليد فقل   بد   كان ال م إنأي: ألهن   ,وهمد  كر وقل  الذ   وا أهل  ل  أي: س  

 .بحروفهااهـ  ,(1)"م يعلمون ذلكألهن   ؛واسئلوا عنهمكر الذ   أهل  

عن  واحلاكم   ,(4)حاتم أيب وابن   ,(3)راملنذ   بن  وا ,(2)جرير وأخرج ابن  

﴾ :ه تعاىليف قول اس عب   ابن م  نك 
ر  م  ل  األ م  أ و   الفقه   يعني أهل  » [59 ساء:]الن   ﴿و 

 ,ويأمروهنم باملعروف ,همين  معاين د   اس  مون الن  الذين يعل   ,اهلل طاعة   وأهل   ,ين  والد  

 .(5)«بادهم عىل الع  تعاىل طاعت   اهلل  ب  وج  فأ   ,رون عن املنك  نه  وي  

 وابن   ,(8)جرير وابن   ,(7)يدبن مح   وعبد   ,(6)بن منصور وأخرج سعيد  

﴾" :عن جماهد (9)حاتم أيب ر  ل  األ م  أ و   .(10)"والعلامء هم الفقهاء   :قال ﴿و 

                                                 

ف.3/88, 43 النحل, حتت اآلية: "التأويالت" (1)  , ملتقطا  وبترص 

 .206, صـ5 زء, اجل7797 , ر:59 الن ساء, حتت اآلية: "جامع البيان"أي: يف  (2)

 .765, صـ2, اجلزء 1929 , ر:59 الن ساء, حتت اآلية: "التفسري"أي: يف  (3)

 .3/989, 5534 , ر:59 الن ساء, حتت اآلية: "التفسري"أي: يف  (4)

ك"أخرجه احلاكم يف  (5) عن , 1/180, 423 كتاب العلم, فصل يف توقري العامل, ر: "املستدر 

 .اسعب   ابن

 (.5/319 "نيعارفال ةيده") انظر ترمجته: (6)

 . , نقال  عن عبد بن مح يد3/575, 59 الن ساء, حتت اآلية: "ثورنر املالد" :رظان (7)

 .207, صـ5, اجلزء 7800 , ر:59 الن ساء, حتت اآلية: "جامع البيان"أي: يف  (8)

 .3/989, 5535 , ر:59 الن ساء, حتت اآلية: "التفسري"أي: يف  (9)

 .4/1287, 653 , ر:59 الن ساء, حتت اآلية: "عيد بن منصورتفسري س" (10)
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قال  :قال (1)يّسةعن إبراهيم بن م   "شعب اإليامن"يف  وروى البيهقي  

 وأم أي: عظ   (2)«اإلسالم فقد أعان عىل هدم   ,بدعة   ر صاحب  ن وق  م  » :اهلل  رسول  

كأن قام أو صدره " :حجر قال ابن   , هلا أو ال كان داعيا   سواء   «بدعة   صاحب  » نرص   

أي:  «اإلسالم فقد أعان عىل هدم  » كىل ذلإلجئه ي   ,ذرع   غريأو خدمه من  يف جملس  

فإذا  ,ة  باإلسالم السن   أو املراد   ,اإلسالم أهل   هدم   أو عىل ,إسالمه أو كامل   ,هإسالم  

كان  ة  سن   ر صاحب  ن وق  م   أن   :وفيه. (3)"!؟... عاملبتد   فام حال   ,ر كذااملؤق   كان حال  

عيل  مة  عال  كذا أفاده ال ,(4)"هخيالف حكم   بدعة   صاحب   ن أهان  وكذا م   ,بخالفه احلكم  

 .املذكور (5)"حالرش  "القاري يف 

                                                 

 ملتقطا (. 1/189, 281 حرف األلف, من اسمه إبراهيم , ر: "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (1)

ار 66 "شعب اإليامن"يهقي يف ( أخرجه الب  2) ...إلخ,  من شعب اإليامن وهو باب يف مباعدة الكف 

 , عن إبراهيم بن ميّسة قال:7/3114, 9464 ...إلخ, ر: تدعةفصل يف جمانبة الفسقة واملب

 .«اإلسالم فقد أعان عىل هدم   ,بدعة   ر صاحب  ن وق  م  »: اهلل  قال رسول

, حتت 3كتاب اإليامن, باب االعتصام بالكتاب والسن ة, الفصل  "فتح اإلله يف رشح املشكاة"( 3)

ف. 40, 2/39, 189 ر:  ملتقطا  وبترص 

 .السابقاملرجع ( 4)

 .434, 1/433, 189 , حتت ر:3كتاب اإليامن, باب االعتصام بالكتاب والسن ة, الفصل  "املرقاة" (5)
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كتاب إجلام " ,عن كتاب اإلمام الغزال  نقال   "بيني املحارمت  "يف و

 ه عىل هدم  فقد أعان   ,هر  ليوق   بدعة   ى إىل صاحب  ش  ن م  م  » :قال  :(1)"العوام

 .اهـ (2)«اإلسالم

م عىل يسل   باب ال ,"داألدب املفر  "ى بـواإلمام البخاري ذكر يف كتابه املسم  

هم  ث   ن شاء فلينظر  م  أحاديث,  الثة  ه ثذكر بإسناد   ثم   ,فاسق  
(3). 

 ,اب والالغيح الكذ  م عىل الشيخ املاز  يسل   وال" :(4)"ميعال  فصول ال"ويف 

 ,نعىل الفاسق املعل   وال ,اتاألجنبي   أو ينظر وجوه   ,اس  الن   ب  ن يس  عىل م   وال

 .اهـ "همف توبت  عر  ت   مل ما , احلامم  أو يطري   ,يغن  ن ي  عىل م   وال

 الم  ن ترك الس  باب م   ,ب املذكوريف الكتا ذكر أيضا   مام البخاري واإل

 مر  » :قال طالب  ذكر بإسناده عن عيل بن أيب ثم   ,املعايص ق وأصحاب  عىل املتخل  

                                                 

ة اإلسالم  : لإلمام32يف إقامة اليرهان, صـ 2الباب  "إجلام العوام عن علم الكالم" (1) حج 

 (.1/170 "كشف الظنون") حامد الغزال, املتوّف  سنة مخس ومخسمئة.                             أيب

 .من املخطوط 201البدع, صـ باب يف الفرق اإلسالميون من أهل "تبيني املحارم" (2)

د" (3)  .228يسلم عىل فاسق, صـ باب ال "األدب املفر 

 .مل نعثر عىل ترمجته (4)
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ض عن عر  أو ,مإليهم وسل   فنظر   ,بخلوق   ق  متخل   منهم رجل   عىل قوم    بي  الن  

 .(1)«يك مجرةبني عين   :قالف !يعن   ضت  رعأ :جل  فقال الر   ,جلالر  

عن  (3)عن أبيه (2)اهلل مرو بن شعيب بن حممد بن عبده عن ع  ذكر بإسناد   ثم  

 ,عنه  بي  ض الن  عر  أف ,ن ذهب  م   ويف يده خاتم    بي  أتى الن   رجال   أن   :(4)هجد  

وأتى  ,فلبسه من حديد   وأخذ خامتا   وألقى اخلاتم   ب  ذه   ,هكراهت   جل  الر    رأىفلام  

 ,من ورق   حه فلبس خامتا  رفطفرجع  «ارأهل الن   هذا حلية   ,هذا رش   » :قال  بي  الن  

 .(5) بي  عنه الن   ت  فسك  

 بي ين إىل الن  من البحر   أقبل رجل  » :قال سعيد   ه عن أيبذكر بإسناد   ثم  

 جل  فانطلق الر   ,حرير   ة  وعليه جب   ,من ذهب   ويف يده خاتم   ,يرد   م عليه فلمفسل  

                                                 

د"أخرجه البخاري يف  (1) الم عىل املتخل ق وأصحاب املعايص, "األدب املفر  ن ترك الس   باب م 

 .طالب  , عن عيل بن أيب390, 389, صـ778 ر:

 ملتقطا (. 161-6/159, 5217 حرف العني, من اسمه عمرو, ر: "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (2)

, 3/643, 2884 حرف الشني, من اسمه شعيب, ر: "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (3)

 ملتقطا (. 644

 ملتقطا (. 252, 7/251, 6281 ف امليم, من اسمه حممد, ر:حر "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (4)

الم  باب م   "املفرد األدب"أخرجه البخاري يف  (5) املعايص,  وأصحاب   ق  عىل املتخل   ن ترك الس 

 .ههمي عن أبيه عن جد  وائل الس   عن, 229, صـ1050 ر:
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 هام ثم  لق  أف !كك وخامت  ت  جب   اهلل  برسول لعل   :ه فقالتفشكى إىل امرأت   ا  حمزون

 .احلديث... (1)«المالس   ففعل فرد   ,د  ع  

ذكر  ثم   ,ردنالم عىل أصحاب يسل   ن ملباب م   ,البخاري فيه ذكر اإلمام   وأيضا  

ب القرص إذا خرج من با كان عيل  »قال:  (3)عن أبيه (2)ه عن الفضل بن مسلمبإسناد  

ن يعقل إىل ومنهم م   ,يلإىل الل   انطلق هبم فعقلهم من غدوة   ,النرد فرأى أصحاب  

وكان الذي  ,يل الذين يعاملون بالورقوكان الذي يعقل إىل الل   :قال ,هارنصف الن  

 .(4)«موا عليهميسل   ال يأمر أن نوكا ,يعقل إىل نصف النهار الذين يلهون هبا

                                                 

د"أخرجه البخاري يف  (1) الم عىل املت "األدب املفر  ن ترك الس  خل ق  وأصحاب  املعايص, باب م 

م عليه فسل   بي من البحرين إىل الن  قبل رجل  سعيد قال: أ   عن أيب, 229, صـ1051 ر:

 ,هفشكا إىل امرأت   حمزونا   جل  فانطلق الر   ,ة حرير  وعليه جب   من ذهب   خاتم   ويف يده ,يرد فلم

 ك آنفا  جئت   :فقال ,الم  الس   رد  ففعل ف ,دع   هام ثم  فألق   !كك وخامت  ت  اهلل جب   برسول   لعل   :فقالت

 إن  » :قال ,بجمر كثري إذا   لقد جئت   :فقال «من نار ك مجر  كان يف يد  » :قال ,يعن  فأعرضت  

 ؟مفبامذا أختت   :قال «نيااحلياة الد   ه متاع  ولكن  ,أغنى من حجارة احلرة به ليس بأحد   جئت   ما

 .«أو حديد   أو صفر   من ورق   بحلقة  » :قال

 .نعثر عىل ترمجتهمل  (2)

 .(167, 8/166, 6927 حرف امليم, من اسمه حممد, ر: "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (3)

د"أخرجه البخاري يف  (4) ن مل "األدب املفر  , 1302 يسل م عىل أصحاب النرد, ر: باب م 

 .عن أبيه ,عن الفضيل بن مسلم, 282صـ
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ذكر  ثم   ,الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل ج  اخرإو األدب   ذكر باب   ثم  

 ,من أهله يعلب بالنرد مر كان إذا وجد أحدا  اهلل بن ع   عبد   ن  إ» :بإسناده عن نافع

 .(1)«رضبه وكّسها

رها كانوا ايف د البيت أهل   ه بلغها أن  أن  » :ذكر بإسناده عن عائشة  ثم  

 ,يكم من دار  خرجن  خترجوا أل   مل لئن :إليهم فأرسلت   ,فيها عندهم نرد انا  سك  

 .هم  اء فليظر ث  شن م   ,أحاديث ذكر ثالثة   ثم  . (2)«ذلك عليهم رت  كوأن

وهو  ,للعهد "الالم  " (:دين   هذا العلم   ن  )إ" :ينري  س   عن ابن (3)وروى مسلم

فانظروا ) ,ينالد   وها أصول   ,ةلق من الكتاب والسن  لتعليم اخل    بي  جاء به الن   ما

 .املذكور (4)"حالرش  "كذا يف  "قاتمن العدول والث   خذ  األ :املراد   (كمن تأخذون دين  عم  

                                                 

د"أخرجه البخاري يف  (1) دب وإخراج الذين يلعبون بالنرد  وأهل الباطل, باب األ "األدب املفر 

 .عن نافع, 283, صـ1307 ر:

د"أخرجه البخاري يف  (2) باب األدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل,  "األدب املفر 

 .عن عائشة , 283, صـ1308 ر:

حيح"أي: يف  (3) مة الكتاب, باب يف أن  اإلسناد من الدين "الص  , 10, صـ26 ر: ...إلخ, مقد 

 .ينري  عن حممد بن س  

 .1/528, 273 , حتت ر:3كتاب العلم, الفصل  "املرقاة" (4)
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 فلام   ,يكونوا يسألون عن اإلسناد مل" :ين قالري  س   عن ابن وروى مسلم أيضا  

وينظر  ,همفيؤخذ حديث   ,ةالسن   أهلإىل فينظر  ,كموا لنا رجال  سم   :قالوا وقعت الفتنة  

 .اهـ بحروفه ,(1)"هميؤخذ حديث   الف ,البدعة إىل أهل

اهلل  ث عن رسولحيد   ال"يقول:  (2)عن سعد بن إبراهيم أيضا   وروى مسلم  

   اهـ بحروفه (3)"قات  الث   إال. 

 اهلل  ث عن رسولحيد   ال)"ه: قول   (4)"رشحه"وي يف و  الن   ة  معال  وقال ال

 .اهـ (5)"قاتمن الث   إال  يقبل  ال :معناه :(قات  الث   إال  

 ني كان هو وأبوه غالي  " :الكويف (6)يف شأن عيل بن هاشم وقال البخاري 

 

                                                 

حيح"أخرجه مسلم يف  (1) مة الكتاب, باب يف أن  اإلسناد من الدين "الص  , 27 ...إلخ, ر: مقد 

 .ينري  س   عن ابن, 11, 10صـ

 .ملتقطا ( 276, 3/275, 2301 , ر:حرف السني, من اسمه سعد "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (2)

حيح"أخرجه مسلم يف  (3) ين "الص  مة الكتاب, باب يف أن  اإلسناد من الد  , 31 ...إلخ, ر: مقد 

 .سعد بن إبراهيم عن, 11صـ

وي و  زكريا حييي بن رشف الن  : لإلمام احلافظ أبو"اجاملنهاج يف رشح مسلم بن احلج  "( أي: 4)

 (.1/440 "كشف الظنون")                   ه.676سنة  افعي, املتوّف  الش  

ين, اجلزء  "رشح مسلم"( 5)  .87, صـ1باب بيان أن  اإلسناد  من الد 

 .ملتقطا ( 750, 5/749, 4960 حرف العني, من اسمه عيل, ر: "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (6)
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ميزان االعتدال يف " قال صاحب   ,(2)"عيف التشي   غال  " :انب  ح   قال ابن   ,(1)"هاميف مذهب  

 ,كثريا   افضة  ب الر  ه يتجن  فإن   ؛هحديث   إخراج   ه ترك البخاري  لو  لغ   :قلت  ": "جالنقد الر  

 .اهـ (3)"نهم بالتقيةخياف من تدي   هن  أك

 ن أتى جعفر  م   :فقال (5)بن زريع يزيدا يف جملس كن  ": (4)وقال أمحد بن املقدام

 ,الاالعتز إىل سب  الوارث ن   وكان عبد   ,بنييقر   فال (7)الوارث وعبد   ,(6)بن سليامن

رث بن سعيد الوا قال يزيد بن زريع يف شأن عبد اهـ, وأيضا   (8)"فضإىل الر   وجعفر  

 .اهـ (9)"بنيالوارث فال يقر   عبد ن أتى جملس  م  " :البرصي

                                                 

 .ال  عن البخاري, نق3/160, 5960 حرف العني, حتت ر: "ميزان االعتدال"انظر: ( 1)

 .110, صـ2عيل بن هاشم بن اليريد, اجلزء  "كتاب املجروحني"( 2)

 .3/160, 5960 حرف العني, ر: "ميزان االعتدال" ( 3)

, 1/105, 120 حرف األلف, ذكر من اسمه أمحد, ر: "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (4)

 .ملتقطا ( 106

-9/340, 7992 لياء, من اسمه يزداد ويزيد, ر:حرف ا "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (5)

 .ملتقطا ( 342

 .ملتقطا ( 63-2/61, 984 , ر:جعفر, من اسمه ميحرف اجل "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (6)

, 4374 الوارث, ر: حرف العني, من اسمه عبد "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (7)

 .ملتقطا ( 5/342-344

 ., نقال  أمحد بن املقدام1/408, 1505 حرف اجليم, حتت ر: "عتدالميزان اال"انظر:  ( 8)

 ., نقال  عن يزيد بن زريع2/677, 5307 حرف العني, حتت ر: "ميزان االعتدال"انظر:  ( 9)
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 سمعت   وما ,اجلعفي جابرا   تركت  "يقول:  (2)نةيعي   ه سمع ابن  أن   (1)وذكر شهاب

 .اهـ "(4)بي الن   يشتم أصحاب   ,اجلعفي رافيض   جابر  "ييل: , قال العق  (3)"منه

 ل فقالت ,ي أعودهر الضب  عىل كدي دخلت  "قال:  (5)سامك بن سلمةوعن 

 ,بي والويصعىل الن   سالم   :الةه يقول يف الص  فسمعت   ,يصيل   هفإن   ؛دن منهأ :هامرأت  

 .يعةة الش  المن غ   (7)يوكان كدير الضب  . اهـ (6)"إليك عائدا   يراين اهلل  ال !واهلل  ال :فقلت  

اهلل  بن عبد   م ذر  سل  " :(9)وقال مغرية ,ه شيعي  ألن   ؛(8)عقيصا   وترك الدارقطني  

 ,اتي  , وروى محزة الز  "يعني لإلرجاء ,يرد عليه خعي فلمداين عىل إبراهيم الن  م  اهل  

: رتي الطائي قالالبخ أيبري إىل بن جب   سعيد   شكى ذر  "خمتار الطائي قال:  عن أيب

                                                 

, 2761 باب الشني, من اسمه شهاب وشهر وشويس, ر: "ُذيب الكامل") انظر ترمجته: (1)

 .ملتقطا ( 404, 8/403

 (.5/318 "هدية العارفني") ه:انظر ترمجت (2)

 ., نقال  عن شهاب1/381, 1425 حرف اجليم, حتت ر: "ميزان االعتدال"انظر:  ( 3)

 .1/193, 240 باب اجليم, ر: "الضعفاء الكبري"أي: يف  ( 4)

 .ملتقطا ( 519, 3/518, 2700 حرف السني, من اسمه سامك, ر: "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (5)

 ., نقال  عن سامك بن سلمة3/411, 6955 حرف الكاف, حتت ر: "ميزان االعتدال" انظر: ( 6)

 .(3/410, 6955 حرف الكاف, ر: "ميزان االعتدال") انظر ترمجته: (7)

 .(2/503, 3337 من اسمه دينار, ر: "لسان امليزان") انظر ترمجته: (8)

 .ملتقطا ( 310, 8/309, 7128 غرية, ر:حرف امليم, من اسمه امل "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (9)
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 ,ينا  د   وم  ي ث كل  هذا حيد   :ريبن جب   قال سعيد  ف ,مه فيهفكل   ,يرد عيل   عليه فلم مت  سل  

 .اهـ (1)"مه أبدا  أكل   ال !واهلل 

 ,رواد وكان مرجئا   العزيز بن أيب مات عبد": (2)بن إسامعيل وقال مؤمل  

 :وقال ,يصل   يرونه فلم اس  فذهب الن   ,ض اجلنازة  وعار   , عليهفام صىل   ة  بمك   وسفيان  

 .اهـ (3)"ه مات عىل بدعةأن   اس  الن   ي  أر   أن أردت  

 .اهـ (4)"ير لإلرجاءمعاوية الرض   أيب حيرض جنازة   مل  وكيعا   إن  "ويقال: 

فنفاه  ,ا  محن بن إسحاق املدين كان قدري  الر   عبد   إن  "ينة: عي   وقال ابن  

 .اهـ (5)"سهنجال   فلم ,املدينة فنزل هاهنا مقتل الوليد أهل  

ه جد  سمفلذلك قام من  ,بالقدر ىرمي   (6)اب بن عطاء اخلفافالوه   وكان عبد  

  .(8)يلى املوص  املثن   حكاها حممد بن أمحد بن أيب ,هخلف   يصل   ومل (7)اهدسليامن الز   أبو

                                                 

 .2/32, 2697 حرف الذال, حتت ر: "االعتدالميزان "انظر: ( 1)

 .(ملتقطا   8/436, 7311 حرف امليم, من اسمه مؤمل, ر: "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (2)

 .امعيل, نقال  عن مؤمل بن إس3/6, 963 العزيز, حتت ر: باب عبد "فاء الكبريالضع"انظر: ( 3)

نى, ر: "ميزان االعتدال"انظر:  ( 4)  .4/574, 10618 باب الك 

 .عي ينة , نقال  عن ابن2/547, 4811 حرف العني, ر: "ميزان االعتدال"انظر:  ( 5)

 .ملتقطا ( 682, 2/681, 5322 حرف العني, ر: "ميزان االعتدال") انظر ترمجته: (6)

 .ملتقطا ( 417-7/415سليامن الداراين,  أبو -1707 ر: "سري أعالم النبالء") انظر ترمجته: (7)

 .ملتقطا ( 76, 9/75املثن ى,  حممد بن أمحد بن أيب -2426 ر: "سري أعالم النبالء") انظر ترمجته:(8)
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 .(3)"تسمعوا من هذا القدري ال" :(2)بن هشام ة ملا قدم معاذ  بمك   (1)يديوقال احلم  

بن إسحاق بن يسار  مي حممد  ر  ": (4)اهلل بن نمري بن عبد وقال حممد  

 ال  وا إىل دج  انظر  "يف شأنه:  وقال مالك  , (5)"منه اس  الن   أبعد   وكان ,املخزومي بالقدر

 ,يفيف مسجد اخل   إسحاق   ابن   رأيت  "ينة: عي   , وقال ابن  (6)"من الدجاجلة

 .اهـ (7)"موه بالقدرُ  ا ,حد  أيراين معه  أن حييت  تفاس

و بن مر  هبم ع   فمر   ,ونع   وب ويونس وابن  مع أي   كنت  ": (8)بن زيد اد  وقال مح  

وكان يشتم  ,ا  ه كان معتزلي  ألن   ؛(9)"الم  وا عليه الس  يرد   فلم ,م عليهم ووقفيد فسل  عب  

 الورع   يد من أهلمرو بن عب  كان ع  "ان: ب  ح   وقال ابن ,ينهإىل د   وكان داعيا   ,حابة  الص  

 :وام  فس   ,معه سن هو ومجاعة  احل   فاعتزل جملس   ,ثأحد   ث ماأحد   إىل أن والعبادة  

                                                 

, 4/298, 3408 اهلل, ر: حرف العني, من اسمه عبد "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (1)

 .ملتقطا ( 299

 .ملتقطا ( 231, 8/230, 7020 حرف امليم, من اسمه معاذ, ر: "ذيب التهذيبُ") انظر ترمجته: (2)

يدي4/133, 8615 حرف امليم, ر: "ميزان االعتدال"انظر:  ( 3)  ., نقال  عن احلم 

 ملتقطا (. 266, 7/265, 6298 حرف امليم, من اسمه حممد, ر: "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (4)

 .اهلل بن نمري , نقال  عن حممد بن عبد3/469, 7197 حرف امليم, ر: "ميزان االعتدال"انظر: ( 5)

 ., نقال  عن مالك3/469, 7197 حرف امليم, ر: "ميزان االعتدال"انظر: ( 6)

 .عي ينة , نقال  عن ابن3/469, 7197 حرف امليم, ر: "ميزان االعتدال"انظر: ( 7)

 (.ملتقطا   423-2/421, 1557 , ر:محاداسمه , من احلاءحرف  "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (8)

 ., نقال  عن مح اد بن زيد3/274, 6404 حرف العني, حتت ر: "ميزان االعتدال"انظر: ( 9)
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بن  اهـ, وقال كامل   (1)"ويكذب يف احلديث ,حابة  وكان يشتم الص   :قال ,املعتزلة

 :قال ؟يدمرو بن عب  ع   وتركت   ,اسعن الن   رويت   !سلمة أبا يا :دحلام   قلت  ": (2)طلحة

ه عىل أن   فعلمت   ,عنها ر  وهو مدب   ,اجلمعة إىل القبلة ون يوم  صل  ي اس  الن   ن  أك  رأيت  إين  

 .(3)"عنه واية  الر   فرتكت   ,بدعة

ه كان ألن   ؛(4)رجاينواية عن مسعود بن حممد اجل  عن الر   عرض البيهقي  أو

 إال  عن فطر بن خليفة الكويف  واية  الر   تركت   ما": (5)اشبكر بن عي   وقال أبو .ا  معتزلي  

 .(6)"هوء مذهب  لس  

عو إىل ه كان يدألن   ؛رطبيالق   جبن مفر حممد   تركت  ": (7)يضرالف وقال ابن  

 سة سليامن بننهى عن جمال  ن   اكن  ": (9)اهلل األنصاري بن عبد وقال حممد   .(8)"بدعة

                                                 

 .69, صـ2رف العني, اجلزء ح "كتاب املجروحني"أي: يف ( 1)

 (.قطا  ملت 546, 6/545 ,5793 حرف الكاف, من اسمه كامل, ر: "ُذيب التهيب") انظر ترمجته: (2)

 ., نقال  عن كامل بن طلحة3/276, 6404 ف العني, حتت ر:حر "ميزان االعتدال"انظر: ( 3)

 (.ملتقطا   34, 6/33 ,8401 من اسمه مسعود, ر: "لسان امليزان") انظر ترمجته: (4)

 (.ملتقطا   503-4/499 ,10016 :باب الكنى, ر "ميزان االعتدال") انظر ترمجته: (5)

 .بكر بن عياش , نقال  عن أيب3/364, 6779 حرف الفاء, ر: "االعتدال ميزان"انظر: ( 6)

 (.ملتقطا   91-11/89 ابن الفريض, -3867 ر: "سري أعالم النبالء") انظر ترمجته: (7)

 .الفريض , نقال  عن ابن5/382, 8110 من اسمه حممد, ر: "لسان امليزان"انظر: ( 8)

 (.ملتقطا   308-7/306األنصاري,  -1655 ر: "سري أعالم النبالء") انظر ترمجته: (9)
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 .اهـ (1)"عظيام   أمرا   فذكر منه ,مأرق  

يعني -نا عم   ينا من ابنيقول: ما لق   رشيكا   سمعت  ": (2)الوليد وقال أبو

بن  حممد   سمعت  " وقال احلاكم: ."(3)اهلل   رسول  عىل يكذب -ومرسليامن بن ع  

 مر   يعقوب احلافظ غري  
 :ه يقولبقير جد   ودي إذا مر  اجلار   بكر   كان أبو :يقول ة 

 .اهـ (4)"كث بحديث هبز بن حكيم لزرت  حتد   لو مل !أبت   يا

وقال  ,(6)بن عيل اخلشني تركوا مسلمة   ومجاعة   (5)ماريالذ   ثرااحلوعن حييى بن 

 .(7)"اميعن حممد بن يونس بن موسى القريش الش   ة  وايمشاخينا الر   ترك عامة  "عدي:  ابن  

  .(9)"تركوه": (8)اينقتادة احلر   اهلل بن واقد أيب وقال اإلمام البخاري يف شأن عبد

                                                 

 .اهلل األنصاري , نقال  عن حممد بن عبد2/196, 3427 حرف السني, حتت ر: "ميزان االعتدال"انظر: ( 1)

 ملتقطا (. 506-7/504أبو الوليد الطيالس, -1757 ر: "سري أعالم النبالء") انظر ترمجته: (2)

 .الوليد , نقال  عن أيب2/218, 3495 , حتت ر:حرف السني "ميزان االعتدال"انظر: ( 3)

 ., نقال  عن احلاكم1/384, 1428 حرف اجليم, حتت ر: "ميزان االعتدال"انظر: ( 4)

 (.ملتقطا   213, 9/212, 7803 حرف الياء, من اسمه حييى, ر: "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (5)

 (.ملتقطا   4/109, 8527 حرف امليم, ر: "ميزان االعتدال") انظر ترمجته: (6)

 .7/553, 1780 من ابتداء اسمه ميم, من اسمه حممد, ر: "الكامل"أي: يف ( 7)

 (.2/517, 4672 حرف العني, ر: "ميزان االعتدال") انظر ترمجته: (8)

 .5/219, 713 باب العني, ر: "لتاريخ الكبريا"( 9)
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الغفور  عبدقال يف شأن  وأيضا   .(2)"تركوه": (1)العزيز بن أبان قال يف شأن عبد وأيضا  

 .(6)"تركوه": (5)محنالر   بن عبد قال يف شأن عنبسة وأيضا   .(4)"تركوه": (3)الواسطي

 ., وعىل هذا القياس(8)"تركوه": (7)قال يف شأن سامل بن عبد وأيضا  

جاء إىل أمحد بن  ,نآر التي خلط يف القربن املنذ   إبراهيم   إن  "حاتم:  وقال أبو

بن  عمران   أن  " :ه بلغهأن   (10)يبةبن ش   يعقوب   وروى .(9)"عليه فام رد   ,م عليهحنبل فسل  

                                                 

, 5/232 ,4207 العزيز, ر: بدحرف العني, من اسمه ع "ُذيب التهذيب") انظر ترمجته: (1)

 (.ملتقطا   233

 .6/30, 1587 باب العني, ر: "لتاريخ الكبريا"( 2)

 (.2/641, 5150 حرف العني, ر: "ميزان االعتدال") انظر ترمجته: (3)

 .6/137, 1947 باب العني, ر: "التاريخ الكبري"( 4)

 (.3/301, 6512 حرف العني, ر: "ميزان االعتدال") انظر ترمجته: (5)

 .7/38, 169 باب عنبسة, ر: "التاريخ الكبري"( 6)

 (.2/112, 3053 حرف السني, ر: "ميزان االعتدال") انظر ترمجته: (7)

 .4/117, 2185 باب السني, ر: "التاريخ الكبري"( 8)

 .حاتم , نقال  عن أيب1/67, 222 حرف األلف, ر: "ميزان االعتدال" انظر: (9)

 (.6/418 "ة العارفنيهدي") انظر ترمجته: (10)
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 ,ها عن ذلكجها لريد  فتزو   ,اخلوارج ي  رأكانت ترى  ,عم   طان كانت له بنت  ح

 .اهـ (1)"اهه إىل مذهب  فرصفت  

ة مع واملعارش   حبة  والص   ة  يف كتاب آداب األخو   "ينإحياء علوم الد  "ويف 

 (يم  ا الذ  أم  )"هم: معاملت   ة  وكيفي   يف بيان مراتب الذين يبغضون يف اهلل   ,لقأصناف اخل  

 عنه والتحقري   عراض  باإل إال  ه ذاؤ  يجيوز إ ه الفإن  ) همالذي حتت عقد املسلمني وجوار  

يف  كان ماشيا   إن (,رقق الط  ضي  أإىل )أي: اإلجلاء  (ضطراروباال) ,يف املجالس (له

هم إيذاء   فإن   ؛جدار يصدمه نحو   وال ,يقع يف وهدة   , بحيث الة  فيه زمح طريق  

وهذه  ,"هلم الطريق إكراما   ترتكوا هلم صدر   وال" :ام املراد  إن  و ,جيوز ال سبب   بال

 ,(الموبرتك املفاحتة بالس  ) ,فله األجر حياهاأ نفم  , زمان   من أميتت   قد ة  السن  

كان  ,ه من التحايايقوم مقام   ما وال ,ملشأهن حتقريا   "عليك الم  الس  " :يقول فال

 به العادات   مثل ذلك مما جرت   وأ ,كصباح   أو أسعد اهلل  ,باخلري حك اهلل صب   :يقول

عليه  ام وجب الرد  وإن   ,("وعليك" :قلت   ,"عليك الم  الس  ") مبادئا   (:إذا قال)و ,اآلن

من  يف كل   فإن   (؛هاكلت  ؤه ومه ومعاملت  طت  عن خمال   وىل الكف  األ  و) ,فقط "عليك"بـ

إليه كام يسرتسل إىل  ال  السرتساو ,معه ا االنبساط  أم  )ف ,له إعزاز   ذلك نوع  

التحريم, قال  منه إىل حد   ىيقو يكاد ينتهي ما ,شديدة   هة  كرا فهو مكروه   ,صدقاءاأل

اد  ) :يف كتابه العزيز (اهلل تعاىل ن  ح  اد ون  م  و  ر  ي 
خ  م  اآل  ي و  ال  ن ون  ب اهلل  و 

م  ؤ  ما  ي  ﴿ال  جت  د  ق و 

ان وا آب   و  ك  ل  ه  و  ول  س  ر  ﴾اهلل   و  م  ن اءه  ب  م  أ و  أ  من  لة  مفاع   ة  واملواد   ,([22 دلة:]املجا اءه 

                                                 

 ., نقال  عن يعقوب بن شيبة3/236, 6277 حرف العني, حتت ر: "ميزان االعتدال" انظر: (1)
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 ك  واملرش   املؤمن  » : بي  وقال الن  ) ,وهو العداوة   ,من احلد   املحاددة   كام أن   ,الود  

«اه  انار   ىاءتر ال
و   :وقال اهلل تعاىل ,(1) د  ع  ي و  و  د  وا ع  ذ 

ت خ  ن وا ال  ت  ين  آم 
ذ  ّ  ا ال  ا أ  م  ﴿ي  ك 

ي اء﴾
ل   ,توالوهم وال ,كموهم أولياء  خذ  تت   أي: ال ,([1 ]املمتحنة: اآلية... أ و 

بحيث يكفر  فإن كانت البدعة   ,هالذي يدعو إىل بدعت   ع  املبتد   :الثاين) .طوهمختال   وال

 ي   ه الألن   ؛يم  الذ  ) أمر   (من ه أشد  هبا فأمر  
بخالف  (ة  بعقد ذم   حيسام وال ,بجزية   ر  ق 

الكافر  من أمر   اهلل أخف   ه بينه وبنييكفر به فأمر   ال امم)ه داع  ابت  ( كان وإن) ,يم  الذ  

 (متعد   غري   الكافر   رش   ألن   ؛منه عىل الكافر يف اإلنكار عليه أشد   ولكن األمر   ,حمالة   ال

ه نفس  ل يعيد   إذ ال ؛ون إىل قولهتف  يلت فال ,هاملسلمني اعتقدوا كفر   فإن  ) ؛إىل الغري

 ويزعم أن   ,إىل البدعة  ) الغري   (الذي يدعو ع  ا املبتد  وأم   ,احلق   واعتقاد   اإلسالم  

يف  فاالستحباب   ,ه متعد  فرش  ) ,موإضالهل   (لقاخل   لغواية   ب  فهو سب ,إليه حق   يدعو ما

 ,هت  عليه ببدع والتشنيع   ,هوحتقري   ,عنه اع  واالنقط)ه وجمافات  ( هه ومعادات  غض  ب   إظهار  

, هجواب   برد   بأس   فال) اس  عن الن   (يف خلوة  )عليه ( موإن سل   ,عنه أشد   اس  الن   وتنفري  

التي هو  (هه بدعت  يقبح يف نفس   ,هعن جواب   والسكوت   ,عنه يف اإلعراض   أن   علم   إنف

 ألن  ) ؛عليه من الرد   (وىلاجلواب أ   فرتك  ) ,هوردع  ( هجر  يف ز  )ذلك  (رويؤث  ) ,فيها

ى حت  ) ,ة  مهم  ( فيه مصلحة   فيسقط بأدنى غرض   ,كان واجبا   وإن الم  الس   اب  جو

                                                 

, ما جاء يف كراهية املقام بني أظهر املرشكني, باب أبواب السري "امعاجل" الرتمذي يفأخرجه  (1)

فاعتصم  ,عمىل خث  إ رسية  بعث  اهلل  رسول   أن  اهلل  عن جرير بن عبد, 388, صـ1604 ر:

 ء  يأنا بر» :فأمر هلم بنصف العقل وقال  ي  بفبلغ ذلك الن  ,ع فيهم القتلفأرس   ,جودبالس   ناس  

  و !اهلل رسول يا :قالوا ,«ر املرشكنيقيم بني أظه  ي   مسلم   من كل  
 .«ااه  نار   ءىترا ال» :قال ؟مل 
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 جر  الز   وغرض   ,اجةاحليف قضاء و ,مكون اإلنسان يف احلام  ب) هذا الواجب   (يسقط

 :أي (كان يف مأل   إنو) ,سقاط الوجوبإا يف والتي ذكر   ,(األغراض من هذه هم  أ

 ا  وحتقري ,(نهمه يف أعي  لبدعت   وتقبيحا   ,اس عنهلن  ا تنفري  لوىل أ   اجلواب   فرتك  ) ,مجاعة  

ام سي   ال) ,يف مهامته (اإلعانة له) منع  ( حسان إليه واإل وىل كف  وكذلك األ  ) ,لشأنه

ن , وم  وإيامنا   منا  أه قلب   مأل اهلل  ,بدعة   صاحب   ر  ن انته  م  » :قال  ,لقفيام يظهر للخ  

 ,رش  ب  ه ب  ي  أو لق   ,هكرم  أأو  ,له ن  ال  أن وم   ,الفزع األكير يوم   منه اهلل أ بدعة   صاحب   أهان  

يف  (3)روي  واهل   ,(2)"ليةاحل  "يم يف نع   رواه أبو , (1)«نزل عىل حممدبام أ   فقد استخف  

 (6)"اإلبانة"يف  (5)جزيالس  نرص  ورواه أبو ,عمر  من حديث ابن (4)"الكالم ذم  "

 عىل هدم   فقد أعان   ,بدعة   ر صاحب  ن وق  م  » :اسعب   عمر وابن   من حديث ابن  

                                                 

...إلخ,  اب ذكر إنكار أئمة اإلسالمالباب اخلامس عرش: ب "الكالم ذم  " روي يفأخرجه اهل   (1)

 عمر. عن نافع عن ابن, 4/169, 949 الطبقة الرابعة, ر:

 عمر. عن نافع عن ابن ,8/217, 11929 رواد, ر: العزيز بن أيب عبد "احللية" (2)

 .(371, 5/370 "هدية العارفني") انظر ترمجته: (3)

 ,"شيخ اإلسالم"ـنصاري اهلروي املعروف باهلل بن حممد األ إسامعيل عبد أليب :"الكالم ذم  " (4)

 .(1/624 "كشف الظنون")                    . ه481 سنة املتوّف  

 .(5/521 "هدية العارفني") انظر ترمجته: (5)

املتوّف  سنة أربعني  ,اهلل بن سعيد السجزي الوائيل نرص عبيد : أليبيف احلديث "ةباناإل" (6)

 (.1/68 "ظنونكشف ال")        وأربعمئة. 
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من حديث عائشة  (4)عساكر وابن   ,(3)عدي وابن   ,أيضا   (2)نرص أبو ورواه ,(1)«اإلسالم

 ع  املبتد   :الثالث) اس مرفوعا .عب   أيضا  من حديث ابن (5)عدي , ورواه ابن  مرفوعا  

 خياف االقتداء   وال)ه عت  إىل بد اس  أي: دعاء الن   عوى(يقدر عىل الد   ي الذي الالعام  

بل ) ,له( واإلهانة  )عليه ( بالتغليظ يعالج   ال أن وىلفاأل  ) ,ف  وأخ  ( نه أهو  فأمر   ,به

ا ألهن   ؛(بتقل  لا العوام رسيعة   قلوب   فإن  ) ؛إىل احلق   واإلرشاد   (صحالن  ب به  فلط  تي

 اإلعراض عنه تقبيح  وكان يف ) ,فيه( صحينفع الن   مل إنو) ,يرسخ فيها يشء   مل ساذج  

 علم أن   إنف) ,عنه (يف اإلعراض د االستحباب  تأك  ) ,لشأهنا وحتقري   ,(ه يف عينهلبدعت  

 الد  وب   (هطبع   جمود  ب ؛ر فيهيؤث   ذلك ال
 فاإلعراض   ,هه يف قلب  و  ت  ع   سوخ  )ور هذهن   ة 

وطار  ,لقاخل   بني شاعت  )شأهنا يف  ط  واحل   (هايبالغ يف تقبيح   إذا مل البدعة   ألن   ؛وىلأ  

باعتقاده  ه العله وعمل  بف ا العايص  وأم  ) ,هبا قت الغواية  وحتق   ,(هافساد   وعم   ,هارشر  

 ,وروشهادة الز   ,والغصب ,كالظلم ,هى به غري  بحيث يتأذ   يكون   ا أنم  إخيلو  فال

كان مما  )إذ ؛من املعايص (وأمثاهلا ,ميمةوامليش بالن   ,اسالن   والترضيب بني ,يبةوالغ  

                                                 

 عمر. نرص عن ابن نقال  عن أيب ,21/500, 24126 حرف امليم, ر: "جامع األحاديث"انظر:  (1)

 نرص عن عائشة. نقال  عن أيب ,21/500, 24126 حرف امليم, ر: "جامع األحاديث"انظر:  (2)

 عن ,3/169, 456 , حتت ر:حسنن اسمه من ابتداء أساميهم حاء, م "الكامل"أي: يف  (3)

 عائشة.

, احلسن بن حييى -1479 , حتت ر:حسنن اسمه حرف احلاء, ذكر م "قتاريخ دمش"أي: يف  (4)

 عن عائشة. ,14/4, 3348 ر:

 .عباس بناعن  ,2/249, 297 ن اسمه هبلول, حتت ر:من ابتداء أساميهم باء, م "الكامل"أي: يف  (5)
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ه إىل الفساد كصاحب غري   يدعو ذلك ينقسم إىل ماف ,هي غري  ؤذ  يو ,رص عليهتقي ال

ء وّي  ) ,يف احلرام (ساءجال والن  الر   الذي جيمع بني) ,اقس  الف   وهو جملس   ,(املاخور

بل يقترص  ,(هه إىل فعل  يدعو غري   أو ال ,الفساد ب والفساد ألهلالرش   أسباب  

ه عصيان   يكون   أنا م  إ) ,خيلو ال (هيدعو غري   وهذا الذي ال ,يزين كالذي يرشب أو)

   يكون   ا أنم  إ واحد   وكل   ,أو صغرية   بكبرية  
   أو غري   عليه ا  مرص 

فهذه التقسيامت  ,مرص 

ن م   ها أشد  وبعض  ) ,نة  معي   معلومة   (منها رتبة   قسم   ولكل   ,أقسام   ل منها ثالثة  تتحص  

وهو  :لالقسم األو  ) :ل ونقولص  ولكن نف ,(واحدا   سلكا  م   لكل  نسلك با الف ,بعض

 ,والغصب ,كحال الظلم ,اس  ر به الن  يترض   ما)األقسام الثالثة  : أشد  أي (هاأشد  

 وترك  ) ,يةبالكل  ( عنهم عراض  وىل اإلفهؤالء األ   ,ميمةوالن   ,يبةوالغ   ,وروشهادة الز  

  شديدة   املعصية   ألن   ؛هممعاملت   عن هم واالنقباض  طت  خمال  
 
 (؛لقاخل   فيام يرجع إىل إيذاء

 (ماءن يظلم يف الد  هؤالء ينقسمون إىل م   ثم  ) ,رضارمن األ ك أشد  الرش  إذ ليس بعد 

ن وإىل م  ) ,حق   يأخذها من غري :أي (األموالن يظلم يف  م  ىلوإ)فوس الن   قتل  ب :أي

 فوس أشد  الن   قتل   فإن   (؛من بعض ها أشد  وبعض  ) ,ّتكها :أي (عراضيظلم يف األ

يف  االستحباب  ؛ )وعراضمن الوقوع يف األ األموال أشد   وأخذ   ,األموال ذ  من أخ

تلك ( ع منق  و, ومهام كان يتا  جد   د  عنهم مؤك   واإلعراض  )م وإذالهل  ( مهإهانت  

 :يأ (املاخور صاحب   :الثاين .د  د وأش  فيه آك   كان األمر   ,هلم أو لغريهم زجر   هانة  اإل)

ل ويسه  ) ,ساءجال والن  الر   باجلمع بني (الفساد ء أسباب  الذي ّي  )اق س  الف   جملس  

 :أي ,"لقعىل اخل   اهرق  ل ط  ويسه  " :ويف نسخة   ,(لقعىل اخل  )د الفسا :أي (هسبيل  

ه بفعل  )ل يستأص   :أي (حتاولكن جي ,اهمينيف د   لق  ي اخل  يؤذ   فهذا ال) ,األسباب
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عىل وفق  كان وإن) ,"حتاجي"دل ب "خيتلس" :سخويف بعض الن   ,وّلكهم( مهدين  

تعاىل  (اهلل بني املعصية   فإن   ؛منه ف  ه أخ  ولكن   ,لمن األو   فهو قريب   ,رضاهم

 , قولة عىلعىل املساحم   اهلل مبنية   حقوق   عىل أن   بناء   (؛بأقر   العفو  إىل العبد  وبني)

وهذا ) ,يهألجل تعد   (؛يد  دىل اجلملة إىل غريه فهو شع ه متعد  ن  أ ولكن من حيث)

 أن   إذا ظن  ) ,له( المالس   جواب   وترك   ,عة  واملقاط   ,واإلعراض   ,يقتيض اإلهانة   أيضا  

 أو ترك   ,ب مخر  رش  ك ,سهالذي يفسق يف نف   :الثالث .ريهغجر له أو لمن الز   فيه نوعا  

ه يف كن  ول ,ف  فيه أخ   فاألمر  ) ,هيف نفس   (هخيص  ) ي  رشع( حمظور   ة  فأو مقار   ,واجب  

 ص   نه إت  مبارش   وقت  
ولو ) ,كان حال   بأي   (ه بام يمتنع به منهع  جيب من ,فود 

 واإلزد (واالستخفاف  )ن أمك   إن (ببالرض  
 
 ,ر واجب  عن املنك   النهي   فإن  ) ؛له راء

  ) الالزمة   (هذلك من عادت   نه وعلم أن  م نزع افإذ
ه نصح   ق أن  حتق   فإن ,ليهع وهو مرص 

 (ه كان يرجوهولكن   ,قيتحق   مل وإن) ,حينئذ   (صح  وجب الن  ) ,إليه (ودن الع  يمنعه م

ا فأم   ,عكان هو األنف   أو بالتغليظ إن ,فبالتلط   والزجر   صح  ل الن  فاألفض  ) ,منه

  ه حيث يعلم أن  طت  عن خمال   والكف   ,هعن جواب سالم   اإلعراض  
 ن  وأ) ,عليه( ه مرص 

  وسري   ,فهذا فيه نظر   ,ليس ينفعه صح  الن  
 
 ,خمتلفة  )هم طرائق   :أي (فيه العلامء

إذ  ؛اتبالني   األعامل   :يقال هذا فعند ,جل  الر   ةذلك خيتلف باختالف ني   أن   حيح  والص  

ويف ) ,هوكيريائ   جلالل اهلل  (عمن التواض   لق نوع  محة إىل اخل  بعني الر   فق والنظر  يف الر  

إليه  د  الذي ر   (ي فيه القلب  فتستوامل ,جب  والع  ) جر  من الز   (نوع   واإلعراض   نف  لع  ا

إذ قد ) ؛هوخالف  ( هوىل ضد  فاأل   ,هطبع   ومقتىض ,ل إىل هواهفام يراه أمي  ) ,فيه األمر  

 ,عليه (لوبإظهار الع   والتذاذ   جب  وع   ير   ك  ) باعث   (ه عننف  ه وع  يكون استخفاف  
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 باعث   (عن)ه ين  ل  و( هفق  وقد يكون ر  ) ,هبصالح نفس   :أي (الحالص  ب دالل  واإل)

 )أو خلوف   ,ةوي  ينراض الد  من األغ (للوصول به إىل غرض   قلب   املة  عواست ,نة  مداه  )

 وكل   ,أو بعيد   قريب   علم ذلك بظن  ) سواء   (,أو جاه   يف مال   ونفرة   من تأثري وحشة  

 ,رةاآلخ   أهل   عن أعامل   وبعيد  ) ,هالت  ه وختي  ورموز   (يطاند عىل إشارات الش  رد  ذلك ت

عن هذه ) والتنفري   والبحث   (التفتيش  و ,همع نفس   د  ين جمته  يف أعامل الد   ب  راغ كل  ف

فيام  (فتي فيهستهو امل والقلب  ) ,املختلفة( هذه األحوال راقبة  مو) ,ةاخلفي  ( ققائالد  

عن  (وقد خيطئ) ,وافاه التوفيق   إن (هد  يف اجتها وقد يصيب احلق  ) ,يرد عليه

كم م وهو بح  يقد  وقد  ,به وهو عامل  ) ,بام ّواه (هواه باع  م عىل ات  وقد يقد  ) ,اإلصابة

اهـ مع  ,(1)"بام ظن   وهو مغرور   ,(اآلخرة يق  رط ك  وسال   ,هلل  ه عامل  أن   ظان   رورالغ  

ويف هذا  ,ي ديب  د حممد الز  اضل السي  مة الفعال  لل (2)"قنيادة املت  اف الس  احت  "ه رشح  

 واهلل   ,واحلامية وبه العصمة   ,اهلداية وهو ول   ,من الغواية ملن عصمه اهلل  ,كفاية القدر  

   م.وعىل آله وصحبه وسل   نا حممد  د   اهلل عىل سي  وصىل   ,ه أتم  وعلم   ,مأعل 

 يحافظ كتب احلرم املك   :كتبه

 د إسامعيل بن خليلالسي  

                                                 

...إلخ,  يف فضيلة األلفة واألخوة 1كتاب آداب األخوة والصحبة, الباب  "ادةحتاف الس  إ" (1)

 .ملتقطا   198-6/195بيان مراتب الذين يبغضون يف اهلل وكيفية معاملتهم, 

د حممد بن حممد الفيض السي   يبأل :"ينقني يف رشح أحياء علوم الد  ادة املت  إحتاف الس  " (2)

 .ه1205تويف  سنة  ,"مرتىض احلسني"ـالشهري ب ييدب  الز  

 (.6/271 "هدية العارفني"و .1/15 "إيضاح املكنون")
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 4 جواب:

ي حممد سعيد بن حممد بن سليامن س يف احلرم املك  من الشيخ املدر 
(1) 

 حيممحن الر  بسم اهلل الر  

وعىل آله وصحبه  دنا حممد  عىل سي   الم  والس   الة  والص   ,العاملني احلمد هلل رب  

 :بعد اأم  م, وسل  

 جتامع  ينبغي اال ه الن أن  رة م  املدينة املنو   أجاب به مفتي   عىل ما لعت  فقد اط  

صف حيث ات   ,عنه ينبغي العدول   واب الذي الفهو الص   ,كر يف السؤال املذكورن ذ  بم  

مرة اهلادين نا يف ز  وحرش    ,نيل  ني املض  الضال   نعوذ باهلل من كيد   ,كراملذكورون بام ذ  

 املهتدين.

 ان الطوجليه املن  رب   عفو   يراج ,ه ورقمه بقلمهقاله بفم  

 ن سليامنحممد سعيد بن حممد ب

 يف باملسجد احلرام.خادم طلبة العلم الرش  

                                                 

 .مل نعثر عىل ترمجته (1)
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 5جواب: 

ي حممد أبو س يف احلرم املك   حَسني من الشيخ املدر 

 حيممحن الر  بسم اهلل الر  

 الة  والص   ,العاملني هلل رب   العظيم, احلمد   باهلل العيل   إال   ة  قو   وال حول   وال

ين, يهم إىل يوم الد  يهم وتابع  وحمب   ,مجعنيه أوعىل آله وصحب   نا حممد  د  عىل سي   الم  والس  

 :بعد اأم   حيح,الص   النصيح, والقول   نصح   ل  قب   ما

 الة  الص   ها أفضل  عىل ساكن  -رة املدينة املنو   أجاب به مفتي   ما فقد رأيت  

 مسلم   فعىل كل   ,حيحبالنقل الص   د  املؤي   ,يحالرص   ه هو احلق  فوجدت   ,-الموالس  

نا إخوان   نا ومجيع  ق  يوف   تعاىل أن نسأل اهلل  ,هقول  لصحيح ن   قبوله, وينقاد  ل يدعن   أن

 سي   باع  اهلل املتني, وات   بل  ك بح  املسلمني, للتمس  
 بة  لني, وجمان  املبط   ذة  ناب  لني, وم  املرس   د 

 املسلمني, ويصيل    ن  ؤوش صلح  ين, وي  نيا والد  نا يف الد  يعافي   ني, وأنل  املبتدعة واملض  

 بني, وعىل آله وصحبه أمجعني.شفيع املذن  عىل  م  ويسل  

 د  خ   كتبه أحد  
 جد احلرام األمنيالعلوم باملس مة 

 نيحس   حممد أبو

 .!آمني ,وللمسلمني أمجعني ,ليهع ن له حق  وم   ,ذتهوألسات   ,يهولوالد  له,  غفر اهلل 
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 6جواب: 

 (1)من الشيخ حممد يوسف

 حيممحن الر  بسم اهلل الر  

 واب.م بالص  أعل   واهلل  ,ن أجاب فقد أصابم  . 6

 .حممد يوسف :العبد

                                                 

 .مل نعثر عىل ترمجته (1)
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 7جواب: 

 (1)من الشيخ حممد سعيد أديب

 حيممحن الر  بسم اهلل الر  

اجعلنا  هم  الل   ,لنياملرس   ف  عىل أرش   الم  والس   الة  والص   ,العاملني احلمد هلل رب  

 :بعد اأم  ! آمني ,لنيمبد   ين والمغري   ني, والل  مض   ني والضال   ين غري  ين مهتد  هاد  

 فهو احلق   ,رةاملدينة املنو   به مفتي   أجاب   وما ؤال  هذا الس   فقد سمعت  

 واب.والص  

 ه القريبر إىل رب  املفتق  

 حممد سعيد أديب

 

 

 

     

                                                 

 .مل نعثر عىل ترمجته (1)
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 الصفحة املوضوع

يْلوي ر  11 ترمجة اإلمام أمحد رضا خاْن الَبر

 11 .............................................................أرسُته

 11 ............................................................والدته

 12 ...................................................تبّحره يف العلوم

 13 ....................................................مذهبه وطريقه

 13 .....................................................جهاده بالقلم

 14 ...............................................ذكر بعض مصنَّفاته

 16 .............................................................ِشعره

 17 .............................................................وفاته

 23 تقديم

ني جِف ندوِة املرني فتاوى احلرمر  37 بِرر

كَّة ة املُنْدر ّت النَّْدور  41 فتوى مّكة لفر

 43 ..........................ت احلاجُة إليها يف البالد اهلندّيةفتاوى مّس 

, والشيطاَن وغري ذلك؟  47 حكم النَيَاََشة املنكِرة لوجود جربيَل, املالئكة, واجلنَّ

 ما
 
 48 ........................................ِهي من اإلسالم يف يشء

 48 ...............حكُم َمن عرَف مذهَبها ثّم حَكَم عليها باإلسالم؟ما
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 49 شيئًا من رضورّيات الّدين فقد َكَفر, وَمن شكَّ يف كفِره فقد كَفرَ َمن أنَكر 

 50 .................................................حكم الَرَفضة؟ما

أنَكر فمبتِدٌع, وإن يَخني الّرافيض إن فّضل علّيًا عىل الّش 

 ...................نإمامَتهام أو أحِدمها, فكّفره الفقهاُء, وبّدَعه املتكلِّمو

 

50 

 51 حكُم َمن مَدَح ُكرباَء الّروافض بأّّنم ُنجوُم العلِم وُشموُس العلامء؟ما

كان من أولئك الّرفضِة ممّن ُحكِم عليه باالرتداد, وقد علِمه َمن إن

 .................مَدَحهم بام مَدَحهم, فقد بّينا لك حكَمه: أّنه إذن مثُلهم

 

52 

 53 ............؟الوهابية والقائلني منهم بإمكان كذِب اهللِ حكُم ما

استحَوَذ  والوهابيةُ  ,الكذُب نقٌص, وهو حماٌل عىل اهلل تعاىل باإلمجاع

 ........................................................عليهم الّشيطانُ 

 

53 

 53 ...................ما حكم غري املقلِّدين للمذاهب الفقهّية األربعة؟

الفقِه والعلِم والّسواِد األعظم, فقد شّذ فيام وَمن شّذ عن مُجهور أهل

 ..ربعةاأل املذاهبوالطائفُة الناجّية قد اجتمعت اليوَم يف  ُيدخله يف النّار,

 

54 

ٌة إاّل الفقهاء  54 ......................................إّن احلديَث مِضلَّ

 55 ....................السنّة؟املقلِّدين من أهلن يعترب غريَ ما حكُم مَ 

 57 ال جيوز احرتام املبتِدع, وَمن وّقر صاحَب بدعة  فقد أعاَن عىل هدِم اإلسالم

 , ما حكم الندوة التي مجعْت أخالطًا وأوباشًا من كّل مذهب  رافيضٍّ

, وغريِ  , وَنيَشرييٍّ ؛ووهايبٍّ   مقلِّد 
ِ
 .....ن وإصالِح املسلمني؟الّديإلعالء

 

59 

 املسلمني
ِ
 60 ..هذا حراٌم يف الّّشع وضالٌل يف الّدين, وإرضاُر مذهِب ضعفاء
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فَِرق ما حكم النَدوة التي جعلت من مقاصدها: رفَع النزاع من بني

يُردَّ أحٌد عىل أحد  قوالً الهم مجيعًا, وأّكدْت أناملسلمني, ُسنّيهم وبدعيِّ 

 ...........................................................عقدًا؟وال

 

 

61 

 62 ..ينّيةشيوِعها, وإشاعِة فساِدها, من أهمِّ الفرائض الدِ ردُّ البَِدع عند

: التأليف بني ما حكم النّدوة التي جعلت أعظَم مقاصِدها

 ....................................القبلة مجيعًا, ُسنِّيهم وبدعّيهم؟أهل

 

63 

هذه كلُّها مضاّدٌة للّّشع املتني, ومضاّرٌة باملسلمني, ودعوٌة للنّاس إىل 

 .................!ُيِضلُّونكم وال ُيفتِنونكمال !إّياكم وإّياهم ,ضالل  مبني

 

64 

 65 .....تناكُِحوهمتؤاكُِلوهم, والتشاِرُبوهم, والجتالُِسوهم, والال

 66 .........................خارجّياً ُمرِجئًا, وال, والدرّياً جتالِس قَ ال

 67 ..............................تفاحتوهمالقدر, والجتالِسوا أهَل ال

 69 .............................................اهلواءجتالِسوا أهَل ال

َمن انتهَر  ,ّرة اجلََرباألهواء والبَِدع؛ فإّن هلم ُعّرًة كعال جتالِسوا أهَل 

, مأل اهللُ تعاىل قلَبه أمنًا وإيامناً   ............................صاحَب بدعة 

 

73 

 74 .................األهواء والبَِدع دائمٌة عىل ممّر األوقاتهجرُة أهل

 74 .................................................املرُء مع َمن أحبَّ 

 74 .............................ّب رجٌل قومًا إاّل جَعَله اهللُ معهمحيال

ه اهللُ يف ُزمرهتم  75 ................................َمن أحبَّ قومًا حَّشَ

 76 ...................الرجُل عىل ديِن خليِله, فلينظْر أحُدكم َمن خيالِل
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 76 .............................«اً ُكوُنوا عباَد اهلل إخوان»معنى حديث: 

ِمن "أّنه  ن أبَطل معنى كون اخلاتِم آِخَر األنبياء, وزعمَ ما حكم مَ 

 ......................................................؟"خميَّالت العوام

 

77 

خاتَم النّبيني  وإّن كوَنه  ,تغسله البِحارُ القائل قد أتى بام ال

 ..................................م, من رضورّياِت الّدينبمعنى آِخره

 

79 

هل فيه  ,الِفرق اإلسالمّيةة بنيكوت املحض يف املسائل اخلالفيّ السُّ 

 ...................................نّة أو إرضاٌر هبا أو بأهلها؟نصٌح للُس 

 

80 

األحاديُث  قد استفاضت ,نّة وأهلِهانعم, فيه إرضاٌر شديٌد بالُس 

 ...............................املتوّعدُة بالوعيد الّشديد عىل كتامن العلم

 

81 

 81 .....................؟"ُينكِر أحٌد عىل أحد  قوالً ال" :ما حكم قول

 82 ..........الدّجال أخَوُف عىل أّمتي من الدّجاِل األئّمِة املِضّلونغريُ 

 83 .................................ّب عامل  فاجرٌ ُرّب عابد  جاهٌل, ورُ 

اء, فلتتعّوْذ باهلل منهم  83 .............سيكون يف آِخر الّزمان ِديداُن الُقرَّ

وء!  84 .......................................َويٌل ألّمتي من علامء السُّ

 84 ............سان!أخاف عىل أّمتِي: كلُّ منافق  عليم اللّ إّن أخَوَف ما

 85 ..............هل هناك خالٌف عقديٌّ بني املذاهب األربعة الفقهّية؟

 86 عىل أحد  منهم بقول  آَخر لزوُم الكفر عائدليس فيهم اختالُف عقائد, وال

 86 ؟"ى هلل فهو األكَرم عنده, مهام كان ِمن الِفرقةَمن كان أتقَ "حكم قول: 

 87 ........................................وى ...؟!للمبتِدع وللّتقما
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 87 .....................................واخلليقة لِق اخلَ  ع َشُّ دَ البِ أهُل 

 87 ........................................أهُل البَِدع كاِلُب أهل النّار

عرُة من الَعِجني  88 ......صاحُب بدعة  خيرج من اإلسالم كام خترج الشَّ

 منإّن اهللَ
 
 88 .......................عة  بد أمِر صاحِب   ال ينظر يف يشء

 88 ...............................العميل الفاسق من اً املبتِدُع أشدُّ فِسق

 89 ؟"عند اهلل عىل احلّق واهلُدى , كلُّها73الِفرَق اإلسالمّية "حكم قول: 

 90 ..............يقولون إاّل كذباً كرُبْت كلمٌة خترج من أفواههم, إن

 90 .................هل تفسيُق املبتِدعني وتضليُلهم من الُظلم املُظِلم؟

 91 .......................................كلُّهم يف النّار إاّل مّلٌة واحدةٌ 

 91 ..............................................أنا عليه وأصحايبما 

 91 ..............................كلُّها يف النّار إاّل واحدٌة, وهي اجلامعة

ك والبدعِة إىل مؤمن؟  92 ...........................ما حكُم نسبِة الّشِّ

ك إىل مؤمن   بتداع من مجيع وسلُب اال ,ال جيوز نسبُة الّشِّ

 .................................السنّةالقبلة, ليس من عقائد أهلأهل

 

92 

 93 ..............................................حكم تعظيم املبتِدع؟

 93 ..........................................إهانُة املبتِدع واجبٌة َشعاً 

 94 ..........................د  مكلٌَّف بفهِمه؟حيح أّن كلَّ أحّص الهل 

 94 ..........كلُّ أحد  مكلٌَّف باّتباع العقائِد احلّقِة الّصادقِة الُسنّيِة الَسنيّة

َفضُة مّتِفقون عىل حمبّ هل أهُل   95 ......؟ة اآلل واألصحابالسنّة والرَّ
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 95 ....................عىل الّصبيان! حّتى إّن هذا َلكذٌب جيلٌّ ال خيفى

 96 ...............يسرتدَّوا دعاوهيم؟القبلة أنهل جيب عىل مجيع أهل

 96 هذا ال يكون إاّل برتك املذهب, فالّداعُي إىل ذلك داع  إىل لعنة اهلل تعاىل

اّل يرجَع يف أمورأن هل جيوز لُسنّي   ين إىل الّروافض وغرِيهم من الضُّ  97 ل؟الدِّ

ُع أقواهلم إىل رفع قيد املذهب, ومزِج احلّق بالباطل, إّنام مرج

 ..................واهلُدى واهلوى وأهالِيها ,السنِّة والبدعةِ والتسويِة بني

 

98 

 99 .......وحدوِث املخلوق أمٌر فضويل؟ هل االعتقاُد بِقدِم اخلالِق 

ين, واعتقاُد دوِث املخلوق من رضورّيات اوُح  االعتقاُد بِقدِم اخلالِق  لدِّ

 .......السنّة واجلامعة أهل قِدِم صفاِت الكامل هلل تعاىل, من رضورّياِت مذهِب 

 

99 

 100 ..............يف تفسري اآلية واحلديثاخلامس والعّشون: السؤال 

 101 العظيم هذا تفسرٌي للقرآن بالّرأي الّسقيم, وافرتاٌء عىل النّبياجلواب: 

رين, فهل كاُنوا أّوالً عىل دا من املقلِّدين واملنكِ ق الفريقان واحّت توافَ 

 ....................................هلم فرجُعوا إليه؟ احلّق أم اآلن ظهرَ 

 

101 

كان كتَبه علامُء العرب والعجم من بل ضلُّوا وَأضلُّوا! وإّنام احلقُّ ما

 ..............................................ين األقَومالسنّة والدِّ أهل

 

102 

 102 ...................هل نحتاج إىل هذا الِوفاق لدفاع ُدعاِة النّصارى؟

رعون عن ذكر الفاجر! د, َأتَ هذا كلُّه تلبيٌس كاِسد, وتدليٌس فاِس 

 ...................................................متى يعرفه النّاُس؟!

 

103 

 ها؟ وما حكُم إعانِة ائل يف األحكام املاّر ذكرُ هل القابُل مثل الق



 وياتتحفهرس الم

 

199 

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

؟  107 .................................................الباطل بامل  أو أعامل 

ضا بالكفر كفٌر, وبالبدعة بدعةٌ  إّياكم  ,القابلني كمثل القائلني, فالرِّ

 ...................!؟فكيف اإلعانة !ال ُيِضلُّوكم وال ُيفتِنونكم !وإّياهم

 

107 

 111 رامتصديقات امل

: من مفتي الشافعّية بمّكة املكّرمة العاّلمة الشيخ حممد 1 تقريظ

 .........................................................سعيد بابَصيل

 

111 

 112 : من مفتي احلنفية بمكة املكّرمة العاّلمة الشيخ حممد صالح كامل2 تقريظ

س باحلرم املّكي الشيخ السيِّد عمر بن 3 تقريظ : من العاّلمة املدرِّ

 ..................................................سامل بن ُعمر الَعّطاس

 

113 

س يف احلرام املّكي الشيخ عمر بن 4 تقريظ : من العاّلمة املدرِّ

 ........................................................بكر باجنَيدأيب

 

115 

: من العاّلمة السّيد الشيخ حَسني بن حممد احلَبيش 5 تقريظ

 ...................................................الَباَعلوي احلرََضمي

 

116 

 117 ..........................: من العاّلمة الشيخ تفّضل احلّق 6 تقريظ

س يف ا7 تقريظ حلرم املّكي الشيخ حممد سعيد بن : من العاّلمة املدرِّ

 ..........................................................حممد سليامن

 

118 

 119 العاّلمة الشيخ إسامعيل اخلليل املّكي : من حافظ ُكتب احلرم8 تقريظ

 125 : من العاّلمة الشيخ غالم مصطفى, املهاِجر املجاِور باحلرم املّكي9 تقريظ

 126 ...............جاْن الُبخاري َأُخوْند : من العاّلمة الشيخ10 يظتقر
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 131 .....................: من العاّلمة الشيخ آدم بن جَبريي11 تقريظ

 132 ...الرّزاق القادري احلنفي املّكي : من العاّلمة الشيخ عبدُ 12 تقريظ

 135 قادري املّكيالوّهاب احلنفي ال: من العاّلمة الشيخ عبد13 تقريظ

 136 الّلطيف القادري املّكي: من العاّلمة الشيخ احلافظ عبد14 تقريظ

 137 ..............: من العاّلمة الشيخ سعيد بن حممد املّكي15 تقريظ

س الشيخ أمحد املّكي احلنفي الِچشتي 16 تقريظ : من العاّلمة املدرِّ

 ....................................................الّصابري اإلمدادي

 

138 

 145 رةمزوَّ  ندوة   فتوى املدينة املنّورة بدك  

 149 ...............الّسالم داغستاين: من الشيخ عثامن بن عبد1جواب 

 150 ..............................: من الشيخ حممد بن يوسف2جواب 

 151 ....إسامعيل بن خليل :  ِمن حافظ كتب احلرم املّكي السّيد3جواب 

س يف احلرم املّكي حممد سعيد بن حممد 4جواب  : من الشيخ املدرِّ

 ............................................................بن سليامن

 

186 

 187 .......حَسنيس يف احلرم املّكي حممد أبو: من الشيخ املدرِّ 5جواب 

 188 .................................ف: من الشيخ حممد يوس6جواب 

 189 ............................: من الشيخ حممد سعيد أديب7جواب 
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 دار أهل السّنة اتراصدإ

يواين رضاأسلم حمّمد  ملفتيا حمّققاتمن   يمني املم  الشِّ

قةه(1252امي )ترشح عقود رسم املفتي: لإلمام ابن عابدين الش   .1  ،، حمقَّ

لا  طبعت  اا لثوثا .م2015ه/1436ظبي اإلمارات، أبو "دار الفقيه"من  أو 

 .م2017ه/1438 ،القاهرة "الحدار الص  "من  اا نيوثا .م2018ه/1439

 أجىل اإلعالم أن  الفتوى مطلقاا عىل قول اإلمام: لإلمام أمحد رضا خان   .2

قة ه(1340)ت لا  ، طبعتحمقَّ أبوظبي اإلمارات،  "دار الفقيه"من  أو 

 "الحدار الص  "من  اا نيوثا .م2018ه/1439 اا لثوثا .م2015ه/1436

 .م2017ه/1438القاهرة، 

احلديث فهو مذهبي: لإلمام أمحد رضا الفضل املوهبي يف معنى إذا صح   .3

قةه( 1340)ت خان   لا  طبعت، حمقَّ أبوظبي اإلمارات،  "دار الفقيه"من  أو 

 "الحدار الص  "من  اا نيوثا .م2018ه/1439 اا لثوثا .م2015ه/1436

 .م2017ه/1438القاهرة، 

)سبع جمل دات( ه( 1340عىل رد  املحتار: لإلمام أمحد رضا )ت جد  املمتار .4

 م.2013ه/1434أبوظبي اإلمارات،  "دار الفقيه"من  بعط   قة،حمقَّ 

يواين، وهي رسالة خمترصة  مفتيحياة اإلمام أمحد رضا: لل .5 حممد أسلم رضا الشِّ

قة، طبعت من المع  تهيف سرية اإلمام من حيث صل اإلدارة "علامء العرب، حمقَّ

 م.2006ه/1427كراتيش  "لتحقيقات اإلمام أمحد رضا
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سول  حتسنی الوصول .6 حممد أسلم رضا  مفتيلل: إىل مصطلح حديث الر 

يواين قة الشِّ لا  ، طبعت)باألردية(، حمقَّ كراتيش  "مكتبة بركات املدينة"من  أو 

 .م2016ه/1437 كراتيش "دار أهل السن ة" من وثانياا  .م2006ه/1427

سول  حتسنی الوصول .7 قة )بالعربية(، هل: إىل مصطلح حديث الر   طبعت حمقَّ

لا  لة وثانياا  م.2007ه/1428 كراتيش "دار أهل السن ة"من  أو   من معدَّ

دار "من  اا لثوثا .م2015ه/1436، أبوظبي اإلمارات "الفقيه دار"

 م.2016ه/1437 كراتيش "السن ة أهل

ة( .8  : لإلمام أمحد رضاإقامة القيامة عىل طاِعن القيام لنبي هتامة )باألردي 

 .م2006/ه1427

 ه(1340لإلمام أمحد رضا )ت :نینحر الكفر وامل  نی عىل محسام احلرم   .9

 م.2006ه/1427 لهور "مؤسسة الرضا"، طبعت من قةحمقَّ 

ت ل جلي  .10 و  و هين  الصَّ ع  ام  أ ةالدَّ تاملم  ة( و   : لإلمام أمحد رضا)باألردي 

 م.2007ه/1428، ه(1340)ت خان  

مة .11 ضوي مقد  مللك العلامء  :احلديث الضعيف اعتباريف  اجلامع الر 

لا أ قةحمقَّ  طبعت ،هاريين البِ الد   ظفر املفتي ثاملحدِّ   "دار أهل السن ة"من  و 

لة وثانياا  .م2007ه/1428 كراتيش أبوظبي  "دار الفقيه" من معدَّ

 .م2015ه/1436، اإلمارات
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م )العدد 2008ه/1429وية العربي ة ن  املجل ة السَّ  "معارف رضا" .12

 .كراتيش "مام أمحد رضادارة لتحقيقات اإلاإل"طبعت من  ادس(،الس  

لإلمام أمحد رضا  :راد  القحط والوباء بدعوة اجلريان ومؤاساة الفقراء .13

قة،ه(1340)ت خان   اإلدارة لتحقيقات "مرتمجة بالعربية، طبعت من  ، حمقَّ

 م.2008ه/1429كراتيش  "اإلمام أمحد رضا

رات حقوق العباد .14  لإلمام أمحد رضا خان   :أعجب اإلمداد يف مكفَّ

قة،ه(1340)ت اإلدارة لتحقيقات "مرتمجة بالعربية، طبعت من  ، حمقَّ

 م.2008ه/1429كراتيش  "اإلمام أمحد رضا

ي اليد  نی يف كون تصاف  صفائح الل ج   .15  خان   لإلمام أمحد رضا :ينح بكفَّ

دارة لتحقيقات اإل"، طبعت من مرتمجة بالعربية ،قة، حمقَّ ه(1340)ت

 .م2008ه/1429كراتيش  "اإلمام أمحد رضا

: باألردية ، املرتِجمه(1340ت): لإلمام أمحد رضا ان يف توحيد القرآنأنوار املن   .16

 م.2008ه/1429قة األزهري، حمقَّ  أخرت رضا خان   ية الشيخاهلند ديارمفتي ال

مة املفتي نقي للعال   :)باألردية( املولد والقيام ي عملِ ثام ملانعِ إذاقة األ .17

لا أ قةحمقَّ  طبعت (،ه1297ت) عل خان   من  وثانياا  .م2008/ه1429 و 

 م.2016ه/1437  أبوظبي اإلمارات "الفقيه دار"

رات( باين الفسادمع م  شاد لق  أصول الرَّ  .18 ع واملنك   )ضوابط ملعرفة البد 

قة حمقَّ (، ه1297)ت مة املفتي نقي عل خان  للعال   :)باألردية(
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  ماراتأبوظبي اإل "الفقيه دار"من  العربية(ب) وثانياا  م.2009ه/1430

 م.2015ه/1436

ار عىلوارع الق  ق   .19 ، ه(1340ار: لإلمام أمحد رضا )تج  مة الف   املجسِّ ه 

، األزهري ة الشيخ أخرت رضا خان  يار اهلندي  مفتي الدِّ املرتِجم بالعربية: 

قة، طبعت من   م.2011ه/1432 القاهرة "ماملقطَّ  دار"حمقَّ

سول القادري املعتقد املنتق   .20 اي وين )تد: لإلمام فضل الر  ( مع ه1289الب د 

د املستند بناء نجاة األبد: لإلمام أمحد رضا )ت ة: املعتم   (ه1340حاشية قي مة مسام 

قة، طبعت لا  حمقَّ  وثانياا ، م2016ه/1437أبوظبي اإلمارات  "دار الفقيه"من  أو 

 .م2018ه/1440، القاهرة "جرة األوىلدار اهل"من 

أصولية لفهم اآليات القرآنية واألحاديث النبوي ة )ضوابط ملعرفة  قواعد .21

رات( ع واملنك  يواين امل يمني، )العربية( البد  : للمفتي حممد أسلم رضا الشِّ

قة،  لا طبعت حمقَّ ، ، م2016ه/1437 أبوظبي اإلمارات "دار الفقيه"من  أو 

 .م2019ه/1440، القاهرة "اهلجرة األوىل دار"من  وثانياا 

لعطايا النبوية يف الفتاوى الرضوية: لإلمام أمحد رضا خان  ا .22

قةه1340)ت ، جملداا باألوردية( 22) (، الطبعة األوىل، حمقَّ

 .م2017ه/1438
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و : املفتي الشيخ إبراهيم عل احلمد  (ظم العريبالن  )نظم العقائد النسفية،  .23

لا طبع  ،احلل بي العمر  م.2017ه/1438القاهرة  "الحالص  دار "من  أو 

 م.2018ه/1439 كراتيش "أهل السن ةدار "من  وثانياا 

يخ حممد سلامن الفريدي لش  ل: و(ردالن ظم األالعقائد النسفية )نظم  .24

 م.2018ه/1439 كراتيش "أهل السن ةدار "من  طبع ،اهلندي املصباحي

كنز اإليامن ترمجة القرآن مع تفسري خزائن العرفان: لإلمام أمحد رضا  .25

آبادي  راداملين وللصدر األفاضل السي د نعيم الد  (، ه1340خان  )ت

  م.2018ه/1439 كراتيش "أهل السن ةدار "من ( ه1367)ت

ة واملدينة: لإلمام أمحد رضا خان  )ت .26 ( ه1340اإلجازات املتينة لعلامء بك 

قة  .م2018ه/1440 ،القاهرة "اهلجرة األوىلدار "، طبعت من حمقَّ

فر: لإلمام أمحد ر .27 قة( ه1340ضا خان  )تالظ فر لقول ز  طبعت من  ،حمقَّ

 .م2018ه/1440 ،القاهرة "دار اهلجرة األوىل"

شامئم العنرب يف أدب النداء أمام املنرب: لإلمام أمحد رضا خان   .28

قةه1340)ت  ،القاهرة "دار اهلجرة األوىل"، طبعت من ( حمقَّ

 .م2018ه/1440

رة احلرم نی: لإلمام أمحد .29 ين عن أحكام جماو  رضا خان   صيقل الرَّ

قةه1340)ت  ،القاهرة "دار اهلجرة األوىل"، طبعت من ( حمقَّ

 .م2018ه/1440
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( ه1340اجلبل الثانوي عىل كلية التهانوي: لإلمام أمحد رضا خان  )ت .30

قة  .م2018ه/1440 ،القاهرة "دار اهلجرة األوىل"طبعت من  ،حمقَّ

ضا خان  كفل الفقيه الفاِهم يف أحكام قرطاس الدراهم: لإلمام أمحد ر .31

قةه1340)ت  ،القاهرة "دار اهلجرة األوىل"، طبعت من ( حمقَّ

 .م2018ه/1440

( ه1340هادي  األضحية بالشاء اهلندية: لإلمام أمحد رضا خان  )ت .32

قة  .م2018ه/1440 ،القاهرة "دار اهلجرة األوىل"طبعت من  ،حمقَّ

( ه1340حية حلكم جلد األضحية: لإلمام أمحد رضا خان  )تالصافية املو  .33

قة  .م2018ه/1440 ،القاهرة "دار اهلجرة األوىل"طبعت من  ،حمقَّ

( ه1340شافيا حكم فونوجرافيا: لإلمام أمحد رضا خان  )ت الكشف   .34

قة  .م2018ه/1440 ،القاهرة "دار اهلجرة األوىل"طبعت من  ،حمقَّ

لل األنقى من بحر سبقة األتقى: لإلمام أمحد رضا خان  )ت .35 ( ه1340الزي

قة  .م2018ه/1440 ،القاهرة "دار اهلجرة األوىل"طبعت من ، حمقَّ

السعي املشكور يف "مع حاشية  "يحجيح إلحقاق احلق  الرص  القول النَّ " .36

قة (ه1340لإلمام أمحد رضا خان  )ت: "إبداء احلق  املهجور طبعت من  ،حمقَّ

 .م2018ه/1440 ،القاهرة "دار اهلجرة األوىل"
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ه املصون   .37 رضا خان  تبياٌن لكل  يشء: لإلمام أمحد إنباء احلي أن  كالم 

قة. طبعه(1340)ت  القاهرة، "دار اهلجرة األوىل"من  ، حمقَّ

 م.2018ه/1440

قواعد أصولية لفهم اآليات القرآنية واألحاديث النبوي ة )ضوابط ملعرفة  .38

رات(  ع واملنك  يواين امل يمني، )أردو(البد  : للمفتي حممد أسلم رضا الشِّ

قة،   .م2019ه/1440، القاهرة "اهلجرة األوىل دار"من طبعت حمقَّ

يبي ة: لإلمام أمحد رضا خان  )ت .39 ة الغ  ية باملاد  ولة املك  قة.ه1340الدَّ  (، حمقَّ

 م.2019ه/1440القاهرة،  "دار اهلجرة األوىل"من  طبع

م بالعربية(: لإلمام  .40 ىل لناعتي املصطفى بدافع البالء )مرتج  األمن والع 

ق.، (ه1340أمحد رضا خان  )ت القاهرة،  "دار اهلجرة األوىل"من  طبع حمقَّ

 م.2019ه/1440

 

 بعمون اهلل تعاىل من دار أهل السنّةصدر سي

نی  .1 م بالعربية(منري العنی يف حكم تقبيل اإلهبام  : لإلمام أمحد رضا )مرتج 

قة.ه1340خان  )ت  (، حمقَّ

نی مة الشيخ خواجه مظفَّ حتقيقات إمام علم وفن: للعال   .2 ضوير حس   الر 

ق. ،و(رد)أ  حمقَّ
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جمموعة تعليقات اإلمام أمحد رضا عىل الكتب املتداولة: لإلمام أمحد رضا  .3

قة.ه1340خان  )ت  (، حمقَّ

قع ئاق دع مئاسلاالسیم .4 يواين(اردم) ، حمقَّ  .: للمفتي حممد أسلم رضا الشِّ

ق.ه1340: لإلمام أمحد رضا خان  )ت(ورد)أعقائد وكالم  .5  ( حمق 

قه1340: لإلمام أمحد رضا خان  )ت(و)أرد ويةتلخيص فتاوى رض .6  ( حمق 

 .جمل دات( ت  )س




